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1.

ADVERTÊNCIAS

Este Prospeto diz respeito à oferta pública de subscrição (“Oferta”) e admissão à negociação de até
133.191.262 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 euro cada uma,
representativas de até 19,96% do capital social do Emitente após a Oferta, e é elaborado para efeitos e
obedece ao disposto no Cód.VM, no Regulamento 809/2004 e na demais legislação aplicável.
O presente Prospeto foi objeto de aprovação por parte da CMVM e encontra-se disponível, sob a forma
eletrónica, no sítio da internet da CMVM, em www.cmvm.pt, no sítio da internet da REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A. (o “Emitente”, a “Sociedade”, a “REN” ou a “Empresa”), em www.ren.pt, e nos
demais locais referidos no Capítulo 22 – “Documentação Acessível ao Público”.
As entidades que, ao abrigo do disposto nos artigos 149.º e 243.º do Cód.VM, são responsáveis pela
completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação contida no presente
Prospeto encontram-se indicadas no Capítulo 20 - “Responsáveis pela Informação”.
O n.º 5 do artigo 118.º do Cód.VM estabelece que a aprovação do Prospeto “é o ato que implica a verificação
da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e
licitude da informação”. O n.º 7 do artigo 118.º do Cód.VM estabelece que a aprovação do Prospeto 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 n.º 2 do artigo 234.º do Cód.VM, a decisão de admissão de valores mobiliários à negociação
no Euronext Lisbon gerido 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 Banco Santander Totta, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, S.A. são os Coordenadores Globais da
Oferta (os “Coordenadores Globais da Oferta”), responsáveis pela prestação dos serviços de assistência ao
Emitente na preparação, lançamento e execução da Oferta e de assessoria ao processo de admissão à
negociação das Ações representativas do capital social do Emitente, nos termos e para efeitos da alínea a)
do n.º 1 do artigo 113.º do Cód.VM. Os Coordenadores Globais da Oferta 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, os Coordenadores Globais da Oferta não
realizaram uma verificação autónoma de todos os factos ou informação constantes deste Prospeto.
Nos termos do Cód.VM, os intermediários financeiros têm deveres legais de prestação de informação aos
seus clientes relativamente a si próprios, aos serviços prestados e aos produtos objeto desses serviços. Não
obstante, para além do Emitente, nenhuma entidade foi autorizada a dar informação ou prestar qualquer
declaração que não esteja contida no presente Prospeto ou que seja contraditória com informação contida
neste Prospeto. Caso um terceiro venha a emitir tal informação ou declaração, a mesma não deverá ser tida
como autorizada pelo, ou feita em nome do Emitente e, como tal, não deverá ser considerada fidedigna.
A existência deste Prospeto 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 a data de admissão à
negociação das Ações, for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se
tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto que sejam relevantes para a
decisão dos destinatários no âmbito da Oferta, o Emitente deverá requerer imediatamente à CMVM a
aprovação de adenda ou retificação do Prospeto.
Os riscos associados à atividade do Emitente, às condições macroeconómicas, à Oferta e às ações
representativas do capital social da REN estão referidos no Capítulo 4 - “Fatores de Risco”. Os potenciais
investidores devem ponderar cuidadosamente os riscos referidos e as demais advertências constantes deste
Prospeto 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 também informar-se sobre as implicações legais e fiscais, existentes no
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seu país de residência, que decorrem da aquisição, detenção ou venda de ações representativas do capital
social da REN e que lhes sejam aplicáveis, nomeadamente a informação contida no Capítulo 4 – “Fatores de
Risco” e outras advertências contidas neste Prospeto.
O presente Prospeto não constitui uma recomendação do Emitente ou dos Coordenadores Globais ou um
convite à aquisição de valores mobiliários por parte do Emitente ou dos Coordenadores Globais. O presente
Prospeto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade das ações representativas do capital
social da REN nem uma recomendação à sua aquisição.
Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação do Prospeto no seu conjunto e ser
efetuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos
relativos ao Emitente. Em acréscimo, nenhuma decisão de investimento deverá ser tomada sem prévia
análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo
que a informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte deste Prospeto ou para
outros documentos inseridos no mesmo por remissão.
Restrições à Participação na Oferta
A distribuição deste Prospeto e a subscrição das Ações no âmbito da presente Oferta em certas jurisdições
poderá estar legal ou regulamentarmente restringida e, nessa medida, as pessoas que estejam ou venham
a estar na posse deste Prospeto deverão informar-se sobre tais restrições, incluindo as referidas nos
parágrafos seguintes, e cumprir as mesmas.
O não cumprimento destas restrições poderá constituir uma violação da legislação aplicável da jurisdição
em causa. O Emitente e os Coordenadores Globais não assumem qualquer responsabilidade no caso de
ocorrer uma violação de tais restrições por qualquer pessoa.
As informações contidas neste Prospeto não constituem uma oferta de subscrição ou uma solicitação de uma
oferta de subscrição das Ações, nem haverá qualquer oferta das Ações, em qualquer jurisdição na qual tal
oferta, ou solicitação, seja ilegal. Os investidores não devem aceitar qualquer oferta relativa às Ações, ou
proceder à subscrição das mesmas, a menos que o façam com base na informação contida em prospeto
devidamente aprovado e publicado na jurisdição em causa.
A Oferta, que se rege pelo disposto no Cód.VM, decorre exclusivamente no território português, não se
efetuando noutros mercados, designadamente, nos Estados Unidos da América, Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, Itália, Espanha, França, Austrália, Canadá, Japão ou África do Sul, sem prejuízo de nela
poderem participar todos os destinatários cuja participação não seja objeto de proibição por lei que lhes
seja aplicável.
Estados Unidos da América
Este documento não constitui nem é parte de uma oferta ou solicitação de compra de valores mobiliários
nos Estados Unidos da América. Nem as Ações, nem os respetivos direitos de subscrição foram, ou irão ser,
registados ao abrigo do “United States Securities Act of 1933” (“Securities Act”). As Ações e os respetivos
direitos de subscrição apenas poderão ser oferecidos nos Estados Unidos a investidores institucionais
qualificados (“Qualified Institutional Buyers” ou “QIBs”), conforme definidos na Rule 144A e nos termos
desta ou por força da aplicação de uma isenção aos requisitos de registo prevista no Securities Act. Os
valores mobiliários não serão objeto de uma oferta pública nos Estados Unidos da América.
Espaço Económico Europeu
Exceto em Portugal e após a aprovação do presente Prospeto, não poderá ser realizada em qualquer Estado
Membro do Espaço Económico Europeu que transpôs a Diretiva dos Prospetos (um “Estado Membro
Relevante”), uma oferta ao público das Ações ou de direitos de preferência na subscrição das Ações objeto
da presente Oferta, salvo se ao abrigo das seguintes isenções previstas na Diretiva dos Prospetos, caso as
mesmas tenham sido transpostas no Estado Membro Relevante:

7






Ofertas a entidades jurídicas que sejam investidores qualificados tal como definidos na Diretiva dos
Prospetos;
Ofertas dirigidas a menos de 150 pessoas singulares ou coletivas por Estado-Membro, que não sejam
investidores qualificados, tal como definido na Diretiva dos Prospetos, e nos termos permitidos por
esta, com o prévio consentimento dos Coordenadores Globais da Oferta;
Ofertas em quaisquer outras circunstâncias previstas no artigo 3.º número 2 da Diretiva dos Prospetos;
Desde que essa oferta de Ações ou de direitos de preferência na subscrição de Ações não crie para o
Emitente ou para qualquer Underwriter uma obrigação de publicar um prospeto ao abrigo do artigo
3.º da Diretiva dos Prospetos.

Para os efeitos da presente secção, a expressão “oferta ao público” de Ações ou de direitos de preferência
na subscrição de Ações num Estado Membro Relevante significa qualquer comunicação ao público,
independentemente da forma e dos meios por ela assumidos, que apresente informações suficientes sobre
as condições da oferta e os valores mobiliários em questão, a fim de permitir a um investidor decidir sobre
a aquisição ou subscrição de Ações ou direitos de preferência na subscrição de Ações, ou qualquer outra
definição de “oferta ao público” que conste da legislação que transpõe a Diretiva dos Prospetos no Estado
Membro Relevante.
Declarações Relativas Ao Futuro
O presente Prospeto inclui declarações ou menções relativas ao futuro. Os termos como “antecipa”,
“acredita”, “perspetiva”, “pretende”, “espera”, “prevê”, “planeia”, “tem intenção de”, “estima”,
“projeta”, “irá”, “poderia”, “pode”, “poderá” e/ou expressões semelhantes são utilizados para identificar
declarações relativas ao futuro. Todas as declarações ou menções constantes deste Prospeto que não
constituem afirmações relativas a factos pretéritos – incluindo, designadamente, aquelas que respeitam à
situação financeira, estratégia empresarial, planos, objetivos de gestão para operações futuras e projeções
macroeconómicas relativas à economia portuguesa - constituem declarações relativas ao futuro. Pela sua
natureza, tais declarações relativas ao futuro envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e
outros fatores que poderão determinar que os resultados efetivos, desempenho ou a concretização de
objetivos ou os resultados do setor, sejam substancialmente diferentes daqueles que resultam expressa ou
tacitamente das declarações relativas ao futuro. Tais declarações relativas ao futuro baseiam-se numa
multiplicidade de pressupostos em relação às atuais e futuras estratégias de negócio e ao contexto em que
a REN espera vir a desenvolver a sua atividade no futuro. Os fatores importantes que poderão determinar
que os resultados, desempenho ou a concretização de objetivos sejam significativamente diferentes
daqueles que resultam das declarações relativas ao futuro constantes deste Prospeto incluem, entre outros,
os seguintes:


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



Os efeitos decorrentes de alterações à regulamentação tarifária aplicável, estabelecida pela ERSE;



A definição pela ERSE de tarifas não equilibradas ou de outro modo inadequadas, relativamente às
atividades da REN nos setores da eletricidade e do gás natural;



O impacto de alterações nas leis, regulamentos e normas em matéria fiscal e do agravamento de
impostos ou redução de benefícios fiscais, incluindo em particular o impacto da CESE e a potencial
extensão do seu período de aplicação;



O grau de endividamento da REN e a sua capacidade para assegurar a disponibilização de meios de
financiamento em condições favoráveis e fazer face a eventuais evoluções adversas dos mercados
financeiros;



A exposição da REN a flutuações de taxa de juro e de taxa de câmbio;
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A aptidão da REN para obter meios de financiamento para os investimentos planeados ou para
investimentos que venham a diferir dos atualmente previstos;



A aptidão da REN para executar a sua estratégia empresarial;



A aptidão da REN para obter e renovar as licenças e outras autorizações necessárias para realizar os
seus projetos;



O impacto de atrasos na construção de projetos de desenvolvimento das redes;



Os eventuais custos acrescidos que venham a ser incorridos pela REN em relação aos planos de pensões
de reforma e sobrevivência e de assistência médica;



A exposição da REN a riscos operacionais e a incidentes significativos;



O impacto de falhas em sistemas informáticos;



O potencial impacto negativo de alterações tecnológicas e inovações no setor da energia;



O resultado de perturbações laborais;



A aptidão da REN para conservar e atrair quadros superiores e pessoal qualificado;



A exposição da REN ao risco de crédito, o qual pode ser acentuado pelas condições macroeconómicas;



A ocorrência de desastres naturais, atos de terrorismo, pandemias e conflitos globais;



A aptidão da REN para cumprir as regras ambientais e tratar outras questões de natureza ambiental;



Os custos e a duração dos processos de expropriações de terrenos nas jurisdições em que a REN
desenvolve a sua atividade;



A oposição pública das comunidades na proximidade das redes (existentes ou projetadas) de
transporte de eletricidade e de gás natural;



A possibilidade de contestação à situação dos bens imóveis integrados no património da REN, que não
estão descritos no Registo Predial;



A exposição da REN aos riscos inerentes ao investimento no mercado energético da América Latina
através da sua participada Chilena, Electrogas;



A capacidade de integração do Negócio Adquirido e outras sociedades que possam vir a ser adquiridas
no futuro pela REN;



Riscos relacionados com a entrada na atividade de distribuição de gás natural;



A aptidão de procurar outras oportunidades de investimento internacional a médio prazo;



Desenvolvimentos na economia portuguesa, que está a passar por um processo de alterações
estruturais, cujo impacto no seu potencial crescimento é ainda incerto;



Medidas adicionais do Governo português que limitem os preços da energia em Portugal; e



Fatores que não são atualmente do conhecimento da REN.

Outros fatores suscetíveis de determinar que os resultados efetivos, desempenho ou a concretização de
objetivos sejam significativamente diferentes constam, designadamente, dos fatores de risco melhor
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descritos no Capítulo 4 – “Fatores de Risco”.
As declarações relativas ao futuro reportam-se apenas à data do presente Prospeto e a REN não assume
qualquer obrigação ou compromisso, salvo quando tal resulte dos seus deveres legais, de divulgar quaisquer
atualizações ou de rever qualquer declaração relativa ao futuro constante do presente Prospeto de forma a
refletir qualquer alteração das suas expectativas ou qualquer alteração aos factos, condições ou
circunstâncias em que os mesmos se basearam, salvo se, entre a data da sua aprovação e a data de admissão
à negociação das Ações, for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se
tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto que seja relevante para a
decisão dos destinatários. Atentas as incertezas associadas às declarações relativas ao futuro, a REN não
pode assegurar que os resultados esperados ou as circunstâncias projetadas venham a ser alcançados e
adverte expressamente os destinatários deste Prospeto para ponderarem cuidadosamente as declarações
relativas ao futuro previamente a uma tomada de decisão de investimento.
Previsões ou estimativas de lucros
Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros.
Apresentação de informação financeira e outra informação
A informação financeira contida neste Prospeto relativa aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016,
31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 foi preparada a partir das demonstrações financeiras
consolidadas do Emitente referentes a estes períodos que foram objeto de revisão legal de contas e relatório
de auditoria pela Deloitte & Associados, SROC, S.A..
A informação financeira contida no presente Prospeto relativa aos nove meses findos em 30 de setembro de
2017 foi preparada a partir das demonstrações financeiras consolidadas relativas àquele período que foram
objeto de revisão limitada pela Deloitte & Associados, SROC, S.A..
As mencionadas demonstrações financeiras anuais e intercalares são inseridas por remissão neste Prospeto,
conforme consta do Capítulo 22.2 – “Informação inserida por remissão”.
A análise da informação económico-financeira consolidada apresentada neste Prospeto deverá ser lida
conjuntamente com as mencionadas demonstrações financeiras inseridas por remissão.
As mencionadas demonstrações financeiras anuais e intercalares foram elaboradas de acordo com as IFRSUE, conforme adotadas pela UE, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, de 19 de julho, e aplicáveis
nos termos do Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de fevereiro, conforme alterado, sendo às demonstrações
financeiras intercalares aplicável, em particular, a IAS 34.
Para mais informação referente às políticas contabilísticas adotadas pela REN, durante o período coberto
pelas demonstrações financeiras consolidadas inseridas por remissão neste Prospeto, deverão ser
consultadas as notas referentes a tais demonstrações financeiras consolidadas.
Salvo indicação em contrário, a informação financeira e estatística relativa ao Emitente constante deste
Prospeto é apresentada numa base consolidada.
O Emitente apresenta a sua informação financeira consolidada em Euros, exceto se contrariamente
especificado ou se um determinado contexto assim o exigir.
Certos valores, informação numérica e percentagens apresentados no presente Prospeto foram sujeitos a
arredondamento para o número mais próximo e, como resultado, os totais dos referidos valores, informação
numérica e percentagens podem variar ligeiramente dos totais aritméticos reais de tais informações.
Foi ainda incluída neste Prospeto e em Anexo ao mesmo informação financeira pró-forma por referência a
31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de 2017, relativa à aquisição pela REN das então designadas EDP
Gás, S.G.P.S., S.A. e das suas subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de
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Petróleo Liquefeito, S.A. (atualmente designadas por REN GÁS Distribuição SGPS, S.A., REN PORTGÁS
Distribuição, S.A. e REN PORTGÁS GPL, S.A., respetivamente). A referida informação financeira pró-forma
visa fornecer informações sobre como a aquisição acima mencionada poderia ter afetado as demonstrações
financeiras consolidadas da REN em 31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de 2017, elaboradas de
acordo com as IFRS-UE. Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma
situação hipotética, não se destina a representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou os
resultados consolidados da REN e EDP Gás. A Deloitte & Associados, SROC, S.A. foi responsável pela emissão
dos relatórios de garantia de fiabilidade sobre a informação financeira consolidada pró-forma referentes
aos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de 2017, respetivamente, nos termos da
legislação aplicável.
Informação estatística e projeções de terceiros
O presente Prospeto inclui informação estatística e reproduz projeções de terceiros. É convicção do
Emitente que a informação estatística e as projeções reproduzidas no presente Prospeto são úteis à
compreensão das principais tendências do setor e dos padrões dos mercados em que o Emitente desenvolve
a sua atividade.
Na medida do possível, estas informações e projeções foram extraídas de fontes idóneas de terceiros, tais
como o Banco de Portugal, o Instituto Nacional de Estatística de Portugal e o Eurostat. O Emitente declara
que a informação obtida junto de terceiros, incluída no presente Prospeto, foi rigorosamente reproduzida
e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde consegue verificar com base em documentos
publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos quaisquer factos cuja omissão possa tornar a
informação menos rigorosa ou suscetível de induzir em erro.
No entanto, o Emitente e os Coordenadores Globais não procederam a uma revisão independente de tal
informação nem de projeções de terceiros. A informação estatística reproduzida no presente Prospeto deve
ser cuidadosamente ponderada. Do mesmo modo, as projeções de terceiros utilizadas no presente Prospeto
estão sujeitas a incertezas significativas que podem determinar que a informação / situação real seja
substancialmente diferente da informação projetada. O Emitente não assume qualquer obrigação de
atualizar tais informações e projeções, salvo quando a tal o obriguem os seus deveres legais.
O Emitente não presta qualquer garantia quanto à exatidão e completude das informações e projeções de
terceiros contidas neste Prospeto nem assegura que valores aí estimados venham a ser alcançados, devendo
as mesmas ser cuidadosamente ponderadas pelos destinatários deste Prospeto.
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2.

SUMÁRIO

O presente Sumário é elaborado com base em requisitos de divulgação denominados “Elementos”. Tais
Elementos são numerados em secções de A a E (A.1 a E.7).
O presente Sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para o tipo de valores
mobiliários e emitente em causa. A numeração dos Elementos poderá não ser sequencial uma vez que há
Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível.
Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no Sumário tendo em conta o tipo de valores mobiliários
e emitente, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal Elemento. Neste caso, será incluída
uma breve descrição do Elemento com a menção “Não Aplicável”.
Secção A – Introdução e Advertências
A.1

Advertências

O presente Sumário deve ser entendido como uma introdução ao presente Prospeto,
não dispensando a leitura integral do mesmo, considerando que a informação nele
incluída se encontra resumida e não pretende ser exaustiva. Adicionalmente, este
Prospeto deverá ser lido e interpretado em conjugação com todos os elementos de
informação que nele são inseridos por remissão para outros documentos, fazendo
estes documentos parte integrante do Prospeto.
Qualquer decisão de investimento nos valores mobiliários deve basear-se numa
análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor.
Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa à informação contida
no Prospeto, o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação interna dos
Estados-Membros, ter de suportar os custos de tradução do Prospeto antes do início
do processo judicial.
Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham apresentado o
Sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, e apenas quando o Sumário em
causa for enganador, inexato ou incoerente quando lido em conjunto com as outras
partes do Prospeto ou não fornecer, quando lido em conjunto com as outras partes
do Prospeto, as informações fundamentais para ajudar os investidores a decidirem
se devem investir nesses valores.

A.2

Autorizações
para Revenda

Não aplicável. Não se autoriza a utilização do presente Prospeto para uma
subsequente revenda de ações.

Secção B – Emitente
B.1

B.2

Denominação
jurídica e
comercial do
Emitente
Endereço e
forma jurídica do
Emitente,
legislação ao
abrigo da qual o
Emitente exerce
a sua atividade e
país em que está
registado

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

O Emitente é uma sociedade anónima com o capital aberto ao investimento público
(sociedade aberta) e tem sede social na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º
55, 1749-061 Lisboa, Portugal, com o número único de matrícula na C.R.C. de Lisboa
e de identificação de pessoa coletiva 503 264 032.
O Emitente rege-se pela lei comercial aplicável às sociedades anónimas
(nomeadamente pelo Código das Sociedades Comerciais), pelas normas legais e
regulamentares aplicáveis às sociedades emitentes de ações admitidas à negociação
em mercado regulamentado, bem como pelas normas nacionais e europeias
aplicáveis aos respetivos setores de atividade. Neste âmbito, as atividades da REN
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encontram-se sujeitas à supervisão e regulamentação da ERSE, da DGEG e do Membro
do Governo responsável pelo setor da energia.
B.3

Natureza das
operações em
curso e
principais
atividades do
Emitente

A atividade da REN abrange duas áreas de negócio principais, eletricidade e gás, e
uma atividade secundária de telecomunicações. O segmento da eletricidade inclui o
transporte de eletricidade e a gestão técnica global do SEN, enquanto única
operadora da RNT em Portugal continental. O segmento de gás natural da REN inclui
o transporte de gás natural, enquanto operadora da RNTGN, sendo ainda responsável
pela receção, armazenamento e regaseificação de GNL no terminal de Sines e pelo
armazenamento subterrâneo de gás.
O segmento de gás natural da REN passou a incluir também a rede de distribuição de
gás natural na região Norte litoral de Portugal, na sequência da aquisição da
totalidade do capital social da EDP Gás e das suas subsidiárias EDP Gás Distribuição,
S.A. e EDP Gás GPL (atualmente designadas por REN GÁS Distribuição SGPS, S.A., REN
PORTGÁS Distribuição, S.A. e REN PORTGÁS GPL, S.A., respetivamente) ( o “Negócio
Adquirido”) em 4 de outubro de 2017 pela REN Gás, pelo preço de aquisição de €
530,3 milhões (a “Aquisição”).
No âmbito do atual quadro legislativo da eletricidade, o SEN encontra-se dividido em
seis atividades principais: produção, transporte, distribuição, comercialização,
operação logística de mudança de comercializador e operação dos mercados
organizados de eletricidade.
A atividade de transporte de eletricidade é assegurada pela participada da REN, REN
Rede Eléctrica, a qual detém uma concessão para a exploração da RNT em Portugal
continental por um período de 50 anos, a contar de 15 de junho de 2007.
Esta concessão inclui o planeamento, a construção, a exploração e manutenção de
infraestruturas de transporte de eletricidade, a par da gestão das interligações com
a rede europeia de transporte, tais como as que são estabelecidas com a rede de
transporte espanhola, e da gestão técnica global do sistema, salvaguardando, assim,
a continuidade e a segurança do abastecimento de eletricidade, assegurando, ao
mesmo tempo, um funcionamento integrado e eficiente do SEN.
Os ativos concessionados são detidos pela REN até que a concessão reverta para o
Estado Português em troca do valor contabilístico líquido dos ativos.
As tarifas aplicáveis são fixadas anualmente pela ERSE de acordo com os critérios
constantes do quadro regulatório por esta estabelecido e revistos periodicamente,
com base em investimentos estimados pelas empresas reguladas do setor elétrico,
bem como nos incentivos à produção e estimativas de quantidades, de acordo com
as regras estabelecidas no Regulamento Tarifário do Setor da Eletricidade.
O atual período regulatório da eletricidade teve início em janeiro de 2015 e termina
em dezembro de 2017. Mais recentemente, em 13 de outubro de 2017, foi publicado
pela ERSE um comunicado sobre a sua “Proposta para as tarifas e preços da energia
elétrica em 2018 e de parâmetros para o período de regulação 2018 a 2020” (cuja
versão integral é confidencial), no qual, em termos gerais, se estabelece uma taxa
prospetiva de remuneração dos ativos de transporte de eletricidade de 5,50%
indexada à média das cotações diárias das Obrigações do Tesouro da República
Portuguesa com maturidade a 10 anos, correspondente a uma taxa de rendibilidade
dessas obrigações de 2,70%. Esta taxa é posteriormente apurada em definitivo
quando são conhecidos os valores reais do indexante.
Na eletricidade, as atividades reguladas da REN recuperam os proveitos permitidos
através da aplicação da tarifa de uso da rede de transporte e da tarifa de uso global
do sistema.
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Por sua vez, o SNGN encontra-se dividido em sete atividades principais: receção,
armazenamento e regaseificação de GNL; armazenamento subterrâneo; transporte;
distribuição; comercialização de gás natural; operação logística de mudança de
comercializador e operação dos mercados de gás natural. Tal como acontece com
a eletricidade, cada uma destas funções tem de ser levada a cabo de forma
independente, ao abrigo dos critérios de independência (“unbundling”) da UE, nos
termos em que foram transpostos para a lei portuguesa.
O negócio do gás natural da REN abrange a operação: (i) da RNTGN, (ii) do terminal
de GNL de Sines, no qual se desenvolvem as atividades de receção, armazenamento
e regaseificação de GNL, (iii) da rede de distribuição de gás natural na região Norte
litoral de Portugal através do Negócio Adquirido, e (iv) das infraestruturas de
armazenamento subterrâneo e estruturas de apoio situadas no Carriço. O
desenvolvimento destas atividades é efetuado através de concessões de serviço
público com a duração de 40 anos, atribuídas pelo Estado Português em 26 de
setembro de 2006 (e, no caso do Negócio Adquirido, o contrato de concessão foi
celebrado com o Estado Português a 11 de abril de 2008, durando a concessão até
dia 1 de janeiro de 2048).
Nos termos dos contratos de concessão no âmbito do sistema nacional do gás natural,
as concessionárias terão o direito a receber o valor líquido contabilístico dos ativos
afetos à concessão (líquido de amortizações, comparticipações financeiras e
subsídios a fundo perdido) no respetivo termo.
No âmbito da respetiva concessão, cabe à REN Gasodutos a gestão técnica global do
sistema e a coordenação da distribuição de gás natural e das infraestruturas do
transporte de gás, por forma a cumprir com os requisitos de continuidade e segurança
no fornecimento, assegurando também a operação integrada e eficiente, bem como
o desenvolvimento do sistema.
As tarifas aplicáveis neste âmbito são calculadas com base nos proveitos permitidos
pelo período de cada atividade e função, sendo depois divididos pela estimativa das
variáveis que medem o respetivo uso.
O atual período regulatório do gás natural teve início em julho de 2016 e termina no
final do primeiro semestre de 2019. Os regulamentos das atividades reguladas do gás
natural para o período de julho de 2016 a junho de 2019, onde se incluem as exercidas
por empresas do Grupo REN estão já publicados pela ERSE, tendo sido publicados a
15 de junho os novos parâmetros para o novo período de regulação do gás natural.
As atividades reguladas da REN, desenvolvidas no âmbito do SNGN tal como acima
descritas, recuperam os seus proveitos através da aplicação de tarifas associadas à
utilização das infraestruturas, tarifas essas fixadas administrativamente pela ERSE:
(i) a UTRAR aplicada pela REN Atlântico, na qualidade de operador do terminal de
GNL, aos respetivos utilizadores, que deve proporcionar os proveitos permitidos da
atividade de receção, armazenamento e regaseificação de GNL; (ii) a tarifa de uso
do armazenamento subterrâneo aplicada pela REN Armazenagem na qualidade de
operador das instalações de armazenamento subterrâneo em diferentes localizações
por todo o país, que deve proporcionar os proveitos permitidos desta atividade; (iii)
a tarifa de Uso da Rede de Transporte (“URT”) aplicada pelo ORT a todo o gás
injetado em todos os pontos de ligação à rede, bem como a entregas a redes de
distribuição abastecidas através de UAG alimentadas com GNL, entregas a instalações
abastecidas por UAG propriedade de clientes, e entregas de refluxos de gás natural
por contrafluxo com a emissão do terminal de GNL de Sines para a RNTGN e, por
último, a interconexões internacionais. Esta tarifa deve proporcionar os proveitos
permitidos da atividade do ORT de gás natural; (iv) a tarifa de Uso Global do Sistema
(“UGS”) que é aplicada pelo GTG (REN Gasodutos) a todo o gás entregue aos ORD,
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operadores licenciados, clientes que detenham UAGs e a todos os clientes
diretamente ligados à rede de transporte. Esta tarifa deve proporcionar os proveitos
permitidos da gestão técnica global do SNGN; e (v) A Tarifa de distribuição de gás
natural (“URD”) que é aplicada pelo ORD (REN Portgás) a todo o gás entregue, e que
deve proporcionar os proveitos permitidos da atividade do ORD de gás natural.
Para facilitar o reporte financeiro à ERSE, os proveitos são calculados com base no
ano fiscal de acordo com as diretrizes publicadas pelo regulador para cada semestre
do ano. Como as tarifas se aplicam ao ano gás regulatório, o seu cálculo é baseado
na média de dois semestres consecutivos de cada ano fiscal. As tarifas para o ano gás
regulatório 2016-2017 baseiam-se nos proveitos permitidos do segundo semestre de
2016 e nas previsões para o primeiro semestre de 2017.
A REN opera ainda em outras áreas de negócio que complementam as suas atividades
principais na área da eletricidade e do gás natural: a área das telecomunicações,
orientada para a exploração da capacidade excedentária de telecomunicações das
respetivas redes de eletricidade e de gás natural, a área da comercialização de
eletricidade no âmbito dos dois CAE, a área da produção-piloto de energia elétrica a
partir das ondas do mar e a área de prestação de serviços de consultoria e engenharia
a terceiros através da REN Serviços.
Adicionalmente, a REN detém participações estratégicas em sociedades fora do
Grupo REN, tais como a REE (1%), HCB (7,5%), OMIP (40%), OMEL (10%), Coreso
(8,317%) e Centro de Investigação em Energia REN – STATE GRID, S.A. (50%), tendo
reconhecido em 2016 os respetivos dividendos no montante de €5,5 milhões de euros.
Adicionalmente, em fevereiro de 2017, a REN adquiriu uma participação de 42,5% no
capital social da Electrogas, uma sociedade de direito chileno.
Atualmente, substancialmente todos os rendimentos operacionais da REN decorrem
das atividades por si exercidas em Portugal.
B.4
a

Tendências
recentes mais
significativas que
afetam o
Emitente e o
setor em que
opera

Tendo em conta as características específicas e a forma de regulação a que a REN
está sujeita, a exposição da REN a alterações no consumo, volume de vendas, custos
de produção ou preços finais da energia é mínima ou mesmo inexistente.
Desta forma, as tendências, incertezas, compromissos ou acontecimentos, com
probabilidade de afetar as perspetivas da REN a curto ou médio prazo, ocorridas
entre o termo do exercício de 2016 e à data deste Prospeto limitam-se à CESE.
A legislação aprovada em 2013 exigiu o pagamento pelos operadores no setor da
energia em Portugal da CESE.
A CESE é tributada sobre o valor contabilístico líquido dos ativos da REN nas seguintes
categorias: (i) Ativos fixos tangíveis; (ii) Ativos intangíveis (salvo algumas exceções);
e (iii) Ativos financeiros afetos a concessões ou a atividades licenciadas.
No que respeita a atividades reguladas, a CESE incide sobre os ativos líquidos
considerando o mais elevado dos seguintes valores (i) os ativos regulados relevantes
(conforme reconhecido e usado pela ERSE para efeitos de determinação dos proveitos
permitidos para o ano seguinte); ou (ii) o valor contabilístico líquido de tais ativos à
data de 1 de janeiro do exercício financeiro em causa. A CESE é tributada à taxa de
0,85%. A CESE não pode ser, direta ou indiretamente, recuperada nas tarifas nem
será considerada para efeitos de determinação do respetivo custo de capital dos
ativos regulados da REN. Em acréscimo a CESE não é dedutível para efeitos fiscais.
As subsidiárias REN Rede Eléctrica, REN Gasodutos e REN Armazenagem foram
afetadas pela CESE e pagaram CESE em 2016 no montante de 25,9 milhões de euros.
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No entanto, cada uma das subsidiárias contestou a legalidade da CESE e intentou
processos legais para contestar esse pagamento (REN Rede Eléctrica e REN Gasodutos
em 15 de junho de 2015 e REN Armazenagem em 15 de maio de 2015), solicitando o
reembolso dos pagamentos já efetuados. Os processos ainda estão em curso. Em
2017, a CESE ascende a 25,8 milhões de euros e terá um impacto correspondente no
lucro líquido da REN.
A CESE também se aplica aos ativos regulados incluídos no Negócio Adquirido. Em
2017 o respetivo valor da CESE corresponde a aproximadamente 3,8 milhões de Euros,
tendo a REN o direito a ser compensada no âmbito do contrato celebrado para
aquisição do Negócio Adquirido.
É possível que a CESE permaneça em vigor nos próximos anos, e não há garantias de
que no futuro não seja criado um imposto similar ou mais gravoso, seja de forma
extraordinária ou permanente. A manutenção ou a extensão da CESE (ou a imposição
de impostos similares ou mais gravosos) podem ter um efeito adverso relevante sobre
a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN e podem afetar
negativamente sua capacidade de pagamento de dividendos. Este risco encontra-se
também presente nos ativos regulados incluídos no Negócio Adquirido.
A REN verificou ainda as seguintes tendências no mercado energético global: (i) a
descarbonização do setor energético continua a ser um tema crítico da atualidade
especialmente em economias desenvolvidas, o que induz a melhoria da conectividade
e a flexibilidade da rede; (ii) a crescente necessidade da integração da rede europeia
visando o aumento da segurança de abastecimento e redução das necessidades de
produção de energia elétrica de back up; e (iii) a permanente pesquisa de
oportunidades de investimento relevantes em mercados emergentes.
B.5

Descrição do
grupo e da
posição do
Emitente no seio
do mesmo

O Emitente é a entidade mãe do grupo que corresponde ao conjunto formado pela
REN e as sociedades que de si dependem e com quem consolida contas. Apresentase de seguida a estrutura do Grupo REN à data deste Prospeto:

Importa referir que a operação que envolve a REN Atlântico trata-se de uma operação
futura e relacionada com o objetivo da REN localizar todos os negócios do setor do
gás na esfera da REN Gás.
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B.6

Principais
acionistas

A seguinte tabela inclui informação sobre os acionistas da REN que detêm, à luz da
legislação em vigor, e tanto quanto é do conhecimento do Emitente, participações
qualificadas, na presente data:
N.º de ações
REN detidas

% Capital
Social

133.500.000

25,00%

80.100.000

15,00%

36.043.972

6,75%

28.370.665

5,313%

26.700.000

5,00%

The Capital Group Companies, Inc. (6)

25.365.000

4,75%

Great-West Lifeco, Inc.(7)

10.980.987

2,056%

Titular
State Grid of China(1)
Oman Oil(2)
Lazard Asset Management LLC(3)
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
(4)

Red Eléctrica Corporación, S.A.

(5)

(1) Esta participação qualificada, calculada nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, é imputável às
sociedades (i) SGEL, enquanto sua titular direta, (ii) SGID, na qualidade de acionista dominante
da SGEL, (iii) State Grid Corporation of China, enquanto sociedade que controla integralmente
a SGEL e, por último, (iv) República Popular da China enquanto controlador da State Grid
Corporation of China;
(2) Esta participação qualificada, calculada nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, é imputável às
sociedades (i) Mazoon BV, na qualidade de titular direta, (ii) Oman Oil, que detém a totalidade
da primeira, e pelo (iii) Sultanato de Omã enquanto controlador desta última;
(3) Esta participação qualificada, calculada nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, é detida pela
Lazard Asset Management LLC, por conta de Clientes, e imputável àquela por ter acordado com
estes o exercício dos respetivos direitos de voto. A participação qualificada é ainda imputável a
(i) Lazard Freres &Co, que detém a totalidade da primeira; (ii) Lazard Group LLC, que detém a
totalidade da segunda; e (iv) Lazard Limited, sociedade com as ações admitidas à negociação
no mercado NYSE, enquanto controladora daquela;
(4) A Fidelidade detém 28.115.216 ações diretamente, e indiretamente as seguintes: 95.816 ações
através da Via Directa – Companhia de Seguros, S.A., 30.000 ações através da Companhia
Portuguesa de Resseguros, S.A., 78.907 ações através da Fidelidade Assistência – Companhia de
Seguros, S.A., e 50.726 ações através da Multicare – Seguros de Saúde, S.A.. Esta participação
qualificada, calculada nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, é imputável igualmente à LongRun
Portugal, SGPS, S.A., Millenium Gain Capital, Fosun Financial Holdings Limited, Fosun
International Limited, Fosun Holdings Limited, Fosun International Holdings, Ltd. e ao Senhor
Guo Guangchang, enquanto pessoas singulares ou coletivas controladoras diretas e indiretas da
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.;
(5) Esta participação qualificada é detida diretamente pela sua subsidiária Red Eléctrica
Internacional, S.A.U.
(6) Esta participação qualificada resulta da agregação das participações individuais de vários fundos
nos quais a Capital Research and Management Company (“CRMC”), controlada pela Capital
Group Companies, Inc,. atua como “proxy”. Um destes fundos (SMALLCAP World Fund, Inc.)
detém uma participação qualificada de aproximadamente 3,76%, incluída na acima mencionada
participação da CRMC.
(7) Esta participação qualificada resulta da agregação de participações individuais de vários
organismos de investimento coletivo geridos por sociedades que se encontram numa relação de
domínio com a Great-West Lifeco Inc.

Na presente data, o número de ações representativas do capital social da REN detidas
pelos membros dos seus órgãos de administração e de fiscalização e pelas pessoas
com estes relacionadas nos termos do artigo 447.º do CSC (1), considerando as
comunicações efetuadas ao Emitente, é como se segue:
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Conselho de Administração

N.º ações

Rodrigo Costa
João Faria Conceição
Gonçalo Morais Soares
Guangchao Zhu – em representação da SGID
Mengrong Cheng

0
500
0
0
0

Longhua Jiang
Omar Al-Wahaibi
Jorge Magalhães Correia
Manuel Sebastião
Gonçalo Gil Mata
Maria Estela Barbot
José Luís Arnaut

0
0
28.370.665 2
7.000
0
0
7.587 3

Revisor Oficial de Contas

N.º ações

Deloitte & Associados, SROC SA (Efetivo)
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro (Suplente)

0
0

Compreende as ações dos membros do órgão de administração ou fiscalização da REN, assim como,
consoante aplicável: (i) do cônjuge não separado judicialmente, seja qual for o regime matrimonial de bens;
(ii) dos descendentes de menor idade; (iii) das pessoas em cujo nome as ações se encontrem, tendo sido
adquiridas por conta do membro do órgão de administração ou fiscalização ou das pessoas referidas em (i) e
(ii); e (iv) as pertencentes a sociedade de que o membro do órgão de administração ou fiscalização e as
pessoas referidas em (i) e (ii) sejam sócios de responsabilidade ilimitada, exerçam a gerência ou cargos de
administração ou fiscalização ou possuam, isoladamente ou em conjunto com pessoas referidas em (i) a (iii),
pelo menos metade do capital social ou dos votos correspondentes a este.
(2) Correspondente às ações imputáveis à Fidelidade Companhia de Seguros, S.A., as quais lhe são imputáveis
para efeitos do artigo 447.º do CSC, em virtude do exercício do cargo de membro do Conselho de
Administração dessa Sociedade.
(3) Titular de 480 ações em nome próprio e 7.107 ações através da sociedade Platinumdetail – Consultoria e
Investimentos, Lda., da qual detém a maioria do capital social e onde exerce as funções de gerente.
(1)

B.7

Informação
financeira
histórica
fundamental
selecionada
sobre o Emitente

Os dados financeiros que se apresentam seguidamente resultam das demonstrações
financeiras consolidadas da REN referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 (informação auditada)
e aos nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 30 de setembro de 2017
(informação não auditada) e respetivas notas, inseridas por remissão no presente
Prospeto. As demonstrações financeiras consolidadas da REN referentes ao período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 foram objeto de revisão limitada.
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Demonstração consolidada dos resultados
Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

Janeiro a setembro
2016

2017

(em milhares de €)
Vendas
Prestações de serviços
Rendimentos
de
construção
em
ativos
concessionados
Ganhos e perdas imputados de associadas e
empreendimentos conjuntos

575

552

569

201

23

570.275

536.544

544.672

403.632

408.058

163.186

240.002

171.247

73.320

80.161

421

768

1.314

983

4.469

Subsídios à exploração
Outros rendimentos operacionais
Rendimentos operacionais

10

-

-

-

-

21.576

41.279

21.649

15.320

19.621

756.042

819.144

739.452

493.455

512.332

(802)

(562)

(450)

(250)

(146)

Custo das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados

(142.794)

(222.602)

(155.217)

(61.910)

(67.800)

Fornecimentos e serviços externos

(40.437)

(42.636)

(44.328)

(26.283)

(32.253)

Gastos com pessoal

(53.049)

(51.673)

(49.583)

(37.563)

(202.628)

(209.303)

(214.761)

(160.529)

(37.031)
(162.809
)

(1.449)

302

(516)

(322)

27

(28)

(683)

(258)

120

(293)

(11.795)

(11.893)

(12.595)

(9.633)

(10.197)

(453.082)

(539.049
)

(477.708
)

(296.372
)

(310.50
2)

302.960

280.095

261.743

197.083

201.831

Depreciações e amortizações
Reversões / (reforços) de provisões
Reversões / (perdas) por imparidade
Outros gastos operacionais
Gastos operacionais
Resultados operacionais
Gastos de financiamento

(131.735)

(110.503)

(91.182)

(74.001)

(54.353)

Rendimentos financeiros

9.001

6.339

5.291

5.911

4.566

Dividendos de empresas participadas

8.569

5.592

5.550

4.260

5.013

(114.165)

(98.572)

(80.341)

(63.830)

(44.774)

Resultados financeiros
Resultados antes de impostos

188.795

181.523

181.403

133.253

157.057

Imposto sobre o rendimento
Contribuição extraordinária sobre o setor
energético

(50.953)

(39.963)

(55.282)

(36.862)

(42.392)

(25.065)

(25.445)

(25.938)

(25.938)

(25.798)

Resultado líquido do período

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

Atribuível a:
Acionistas da Sociedade
Interesses não controlados
Resultado líquido consolidado do período
Resultado por ação (básico e diluído)

-

-

112.777

-

116.115

100.183

70.453

-

88.867

-

0,21

0,22

0,19

0,13

0,17
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Demonstração consolidada da posição financeira
Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

janeiro a
setembro
2017

(em milhares de €)
Ativo não corrente
682

695

578

498

3.774

3.774

3.397

3.114

3.838.228

3.869.085

3.825.712

3.742.511

12.575

14.588

14.657

144.443

154.862

150.118

150.574

Instrumentos financeiros derivados

21.970

10.157

20.425

9.431

Outros ativos financeiros

93.482

7

14

24

Clientes e outras contas a receber

86.182

133.676

10.145

49.545

Ativos por impostos diferidos

65.982

65.838

62.825

71.666

Ativos fixos tangíveis
Goodwill
Ativos intangíveis
Participações financeiras em associadas e
empreendimentos conjuntos
Ativos disponíveis para venda

165.211

4.267.320

4.252.682

4.087.871

4.192.573

1.779

2.985

1.028

1.204

Ativo corrente
Inventários

459.785

263.766

448.826

354.648

Ativos disponíveis para venda

62.530

-

-

-

Imposto sobre o rendimento a receber

10.219

5.358

-

-

8.864

1.510

1.317

-

Clientes e outras contas a receber

Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo

114.258

63.652

10.783

6.372

657.435

337.271

461.954

362.225

4.924.755

4.589.953

4.549.825

4.554.798

CAPITAL PRÓPRIO
Capital
e
reservas
detentores de capital:
Capital social

atribuídas

aos
534.000

534.000

534.000

534.000

(10.728)
325.619

(10.728)
319.204

(10.728)

Reservas

(10.728)
315.621

Resultados acumulados

183.896

196.253

216.527

226.369

-

30

30

30

112.777

116.115

100.183

88.867

1.135.567

1.161.289

1.159.217

1.145.856

Ações próprias

Outras variações no capital próprio
Resultado líquido consolidado acumulado do
período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

307.317
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PASSIVO
Passivo não corrente
Empréstimos obtidos

2.207.514

1.891.245

2.298.543

2.055.911

126.617

129.217

125.673

121.653

24.581

8.426

12.212

7.615

4.947

5.717

6.154

6.347

328.228

332.232

318.126

352.484

92.270

88.249

73.027

53.567

2.784.157

2.455.086

2.833.735

2.597.577

396.952

650.755

216.594

505.460

2.369

1.171

801

-

605.710

315.735

311.539

270.517

Imposto sobre o rendimento a pagar

-

-

26.875

35.388

Instrumentos financeiros derivados

-

5.918

1.063

-

1.005.031

973.579

556.873

811.364

Total passivo

3.789.188

3.428.664

3.390.608

3.408.941

Total capital próprio e passivo

4.924.755

4.589.953

4.549.825

4.554.798

Obrigações de benefícios de reforma e outros
Instrumentos financeiros derivados
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

Passivo corrente
Empréstimos obtidos
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de
dezembro
2014

2015

janeiro a setembro

2016

2016

2017

(em milhares de €)
Fluxos de caixa líquidos das
atividades operacionais
Fluxos de caixa líquidos das
atividades de investimento
Fluxos de caixa líquidos das
atividades de financiamento
Aumento líquido/(Diminuição) de
caixa e seus equivalentes
Efeito das taxas de câmbio
Caixa e equivalentes de caixa no
início do período
Caixa e equivalentes de caixa no
final do período

369.413

239.469

314.706

246.663

363.261

(87.806)

(45.419)

(146.349)

(105.111)

(283.766)

(336.134)

(243.110)

(221.216)

(146.132)

(99.196)

(54.527)

(49.060)

(52.859)

(4.580)

(19.701)
1.582

167.126

112.599

63.539

63.539

10.680

112.599

63.539

10.680

58.960

(7.440)
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Outros Dados Financeiros e Operacionais
Exercício findo em 31 de
dezembro

janeiro a setembro

2014

2015

EBITDA

505,2

(em milhões de €, salvo indicação
diferente; indicadores alternativos de
desempenho, não auditados)
357,2
364,4
489,7
476,0

CAPEX(1)

163,3

240,4

171,5

73,4

80,3

2.128,1
992,9
1.135,2
1.107,0
294,3
3.529,3

2.143,4
1.055,2
1.088,2
1.155,2
281,2
3.579,8

2.152,7
1.102,6
1.050,1
1.116,1
268,3
3.537,1

2.115,6
1.082,5
1.033,1
1.116,4
269,9
3.502,0

2.129,4
1.117,5
1.011,9
1.076,0
257,2
3.462,5

Remuneração do RAB
Eletricidade
Com prémio
Sem prémio
Gás natural
Terrenos
Total

180,0
92,1
88,0
82,8
0,9
263,7

136,8
71,6
65,2
83,1
1,0
220,9

140,2
76,0
64,2
74,8
1,0
215,9

103,3
55,8
47,5
57,8
0,7
161,8

107,4
59,4
48,1
49,5
0,7
157,6

RoR
Eletricidade
Com prémio
Sem prémio
Terrenos
Gás natural
Total

9,26%
7,76%
0,30%
7,48%
7,47%

6,74%
5,99%
0,36%
7,34%
6,16%

6,88%
6,13%
0,36%
6,70%
6,10%

6,88%
6,13%
0,36%
6,90%
6,16%

7,08%
6,33%
0,37%
6,13%
6,07%

2.436,2
4,8x

2.465,5
5,0x

2.477,7
5,2x

2.484,9
5,2x

2.540,6
5,2x

302,6
3.529,3

280,4
3.579,8

261,3
3.537,1

196,6
3.502,0

201,6
3.462,5

8,60%

7,80%

7,40%

7,49%

7,76%

RAB Médio (2)
Eletricidade
Com prémio
Sem prémio
Gás natural
Terrenos
Total

Dívida líquida(3)
Dívida líquida /EBITDA

Retorno do capital investido
antes de impostos (4)
EBIT
RAB médio
Retorno do capital investido
antes de impostos

2016

2016

2017

A tabela abaixo ilustra a reconciliação do EBITDA e do EBIT com o
Resultado Líquido nos períodos indicados:
Exercício findo em 31 de
dezembro
2014

2015

2016

janeiro a 30 de
setembro
2016

2017

(em milhares de €)
líquido(5)

Resultado

112,8

116,1

100,2

70,5

88,9

Depreciações e amortizações

202,6

209,3

214,8

160,5

162,8

(113,8)

(98,8)

(79,9)

(63,4)

(44,5)

51,0

40,0

55,3

36,9

42,4

25,1

25,4

25,9

505,2

489,7

476,0

Resultados financeiros ajustados

(6)

Imposto sobre o rendimento
Contribuição extraordinária sobre o setor
energético
EBITDA

25,9

25,8

357,2

364,4

Depreciações e amortizações

202,6

209,3

214,8

160,5

162,8

EBIT

302,6

280,4

261,3

196,6

201,6
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A tabela abaixo discrimina o EBITDA da REN por segmento. O segmento da
eletricidade inclui REN Eléctrica e Enondas; o segmento do Gás inclui REN Gasodutos,
REN Armazenagem e REN Atlântico, e os Outros englobam as restantes empresas do
Grupo REN.
Exercício findo em 31 de
dezembro
2014

Eletricidade
Gás Natural
Outros
Total
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

B.8

Informações
financeiras pró
forma
fundamentais
selecionadas

2015

2016

janeiro a
setembro
2016

2017

(em milhares de €; indicadores alternativos de
desempenho, não auditados)
369,8
332,5
344,4
255,5 268,5
152,9
155,9
150,2
114,2 107,9
(17,4)
1,2
(18,6)
(12,6) (12,0)
505,2
489,7
476,0
357,2 364,4

O Capex corresponde às adições de ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis.
Estes valores não correspondem necessariamente aos valores reportados no Relatório e Contas anual da REN, pois são ajustados
ao fim de dois anos por parte da ERSE e refletidos nos documentos “Proveitos Permitidos e Ajustamentos” relativamente a cada
ano, que são publicados no site dessa entidade.
A dívida líquida é calculada a partir dos Empréstimos Obtidos (incluindo empréstimos correntes e não correntes, conforme
apresentado na demonstração consolidada da posição financeira), ajustados pelos valores de caixa e equivalentes de caixa e
derivados de cobertura. Vide Capítulo 15.2.6– “Endividamento” onde está descrito o endividamento da REN por produto e
repartido em Corrente e Não Corrente.
O Retorno do capital investido antes de impostos corresponde ao EBIT dividido pelo RAB médio. O EBIT inclui o impacto do IFRIC
12 (isto é, da interpretação emitida pelo International Financial Reporting Interpretations Committee do International
Accounting Standards Board relativamente à forma como devem as IFRS-UE ser aplicadas à contabilização, pelos operadores de
concessões de serviços, dos direitos e obrigações relativos aos contratos de concessão de serviços).
Inclui reconhecimento da CESE em 2014, 2015, 2016 e 2017, de €25,1 milhões, €25,4 milhões, €25,9 milhões e €25,8 milhões,
respetivamente.
Os resultados financeiros ajustados excluem os custos de 0,4 milhões em 2014, as receitas de 0,3 milhões em 2015, os custos de
0,5 milhões em 2016, e os custos de 0,5 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016 e de 0,3 milhões
no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 relativos aos Financial Transmission Rights. Em termos consolidados,
os custos/receitas relativas aos FTRs não têm impacto nos resultados da REN uma vez que são reconhecidos tanto em proveitos
operacionais como em custos financeiros. Assim sendo, para efeitos de controlo de gestão, este efeito é anulado quer em
EBITDA, quer nos resultados financeiros.

A informação financeira consolidada pró-forma foi preparada exclusivamente para
fornecer informações sobre como a Aquisição poderia ter afetado as demonstrações
financeiras consolidadas da REN em 31 de dezembro de 2016 e no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2017, elaboradas de acordo com as IFRS-UE.
Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma
situação hipotética, não se destina a representar, e não representa, a posição
financeira consolidada ou os resultados consolidados da REN e EDP Gás.
A REN utilizou informações financeiras da EDP Gás numa base pró forma, dado que,
não existiam contas consolidadas relativas ao Negócio Adquirido e, em virtude de
restrições regulatórias, uma das subsidiárias da EDP Gás (EDP Gás - Serviço Universal,
S.A.) não poderia ter sido objeto de alienação à REN (esta entidade veio, entretanto,
a ser alienada pela EDP Gás a outra sociedade do Grupo EDP em 9 de agosto de 2017).
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Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2016
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos
de
REN

EDP Gás

uniformização
4.1; 4.3

7

Custo de Aquisição

Aumento de

Ajustamentos ao

Ajustamento no

da EDP Gás e gastos

capital e

valor de

valor de Ativos

Concentração de
atividades

da transação

financiamento

aquisição

fixos tangíveis

empresariais

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ajustamentos
intragrupo
Pró-forma
6

Ativo
Não corrente
Ativos fixos tangíveis

-

-

-

-

(3.100)

-

-

3.397

26.665

-

-

-

-

-

(26.665)

-

3.397

3.825.712

578

435.488

53.631

-

-

-

-

86.196

-

4.401.027

14.657

-

-

380.304

-

(12.646)

-

(367.658)

-

14.657

150.118

5

-

-

-

-

-

-

-

150.122

20.425

-

-

-

-

-

-

-

-

20.425

14

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Clientes e outras contas a receber

10.145

54.897

(53.631)

120.000

-

12.646

-

-

(120.000)

24.057

Ativos por impostos diferidos

62.825

-

17.145

-

-

-

-

-

-

79.970

4.087.871

524.294

17.145

500.304

-

-

(308.127)

(120.000)

4.698.388

1.028

1.476

-

-

-

-

-

-

-

2.503

448.826

24.568

-

26.018

-

-

-

-

(29.759)

469.653

-

674

-

-

-

-

-

-

-

1.317

-

-

-

-

-

-

-

-

1.317

10.783

10.236

-

(528.085)

519.629

-

-

-

-

12.562

Goodwill
Ativos intangíveis
Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos
Ativos disponíveis para venda
Instrumentos financeiros derivados
Outros ativos financeiros

7.240

(3.100)

4.718

Corrente
Inventários
Clientes e outras contas a receber
Imposto sobre o rendimento a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do Ativo

461.954

36.954

-

(502.067)

519.629

-

4.549.825

561.248

17.145

(1.764)

519.629

-

534.000

(3.100)

674

-

(29.759)

486.710

(308.127)

(149.759)

5.185.097

Capital Próprio
Capital social

73.200

-

-

133.191

-

-

(73.200)

-

667.191

-

-

-

-

116.809

-

-

-

-

116.809

Ações próprias

(10.728)

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.728)

Reservas

319.204

-

-

-

-

-

-

-

-

319.204

Resultados acumulados

216.527

-

-

-

(4.416)

-

-

-

-

212.111

30

Prémio de emissão

Outras variações no capital próprio
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido consolidado do período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222.905

-

-

-

-

(2.232)

(220.673)

-

-

100.183

39.851

-

(1.270)

-

-

-

(39.851)

-

98.913

1.159.217

335.956

-

(1.270)

245.584

-

(333.724)

-

1.403.531

2.298.543

130.996

-

-

275.762

-

-

-

(120.000)

2.585.301

125.673

446

-

-

-

-

-

-

12.212

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.232)
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Passivo
Não corrente
Empréstimos obtidos
Obrigações de benefícios de reforma e outros
Instrumentos financeiros derivados
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

126.119
12.212

6.154

1.372

-

-

-

-

-

-

-

7.526

318.126

22.902

-

-

-

-

-

-

-

341.028

73.027

8.687

17.145

-

-

-

(868)

25.597

-

123.588

2.833.735

164.403

17.145

-

275.762

-

(868)

25.597

(120.000)

3.195.774

216.594

28.674

-

-

-

-

-

-

(26.018)

219.250

801

-

-

-

-

-

-

-

-

801

311.539

28.241

-

-

-

-

-

-

(3.741)

336.039

Corrente
Empréstimos obtidos
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar
Imposto sobre o rendimento a pagar

3.975

-

(1.717)

-

-

-

1.063

-

-

-

-

-

-

-

-

1.063

556.873

60.890

-

(494)

(1.717)

-

-

-

(29.759)

585.792

Total Passivo

3.390.608

225.293

17.145

(494)

274.045

-

(868)

25.597

(149.759)

3.781.566

Total do capital próprio e passivo

4.549.825

561.248

17.145

(1.764)

519.629

-

(3.100)

(149.759)

5.185.097

Instrumentos financeiros derivados

26.875

(494)

(308.127)

-

28.639
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício findo em 31 de dezembro de 2016
(Montantes expressos em milhares de Euros
Ajustamentos pró-forma
REN

EDP Gás
7

Vendas

Ajustamentos de

Gastos de

Gastos de

uniformização
4.2

transação

financiamento

5.1

5.2

Amortização
5.5

Ajustamentos
intragrupo

Pró-forma

6

569

2.680

-

-

-

-

-

3.249

Prestações de serviços

544.672

99.846

(22.063)

-

-

-

(18.420)

604.035

Rendimentos de construção em ativos concessionados

171.247

-

23.677

-

-

-

-

194.924

Ganhos e perdas imputadas de associadas e empreendimentos conjuntos
Outros rendimentos operacionais
Total dos rendimentos operacionais
Custo das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados
Fornecimentos e serviços externos

1.314

-

-

-

-

-

-

1.314

21.649

4.001

-

-

-

-

-

25.650

739.452

106.527

1.614

-

-

-

(18.420)

829.173

(450)

(41.349)

22.063

-

-

-

18.420

(1.316)

(155.217)

-

(22.063)

-

-

-

-

(177.280)

(9.621)

-

(1.764)

-

-

-

(49.583)

(3.853)

(1.614)

-

-

-

-

(55.049)

(214.761)

(44.328)

(16.093)

-

-

-

(2.694)

-

(233.548)

Reversões / (reforços) de provisões

(516)

9

-

-

-

-

-

(507)

Reversões / (perdas) por imparidade

(258)

-

-

-

-

-

-

(258)

(12.595)

(3.160)

-

-

-

-

-

(15.755)

(477.708)

(74.068)

(1.764)

-

(2.694)

18.420

261.744

32.459

-

Gastos com pessoal
Depreciações e amortizações do exercício

Outros gastos operacionais
Total dos gastos operacionais
Resultado operacional

(1.614)
-

(1.764)

-

(2.694)

(6.480)

-

-

(8.980)

-

-

(55.713)

(539.427)
289.746

Gastos de financiamento

(91.182)

(106.642)

Rendimentos financeiros

5.291

4.194

-

-

-

-

-

9.485

Dividendos de empresas participadas

5.550

14.433

-

-

-

-

-

19.983

Resultado financeiro

(80.341)

12.147

-

-

(8.980)

-

-

(77.174)

Resultado consolidado antes de impostos

181.403

44.607

(8.980)

-

(1.764)

(2.694)

-

212.572

Imposto sobre o rendimento

(55.282)

(1.052)

-

494

2.515

754

-

(52.571)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE)

(25.938)

(3.704)

-

-

-

-

-

(29.641)

Resultado líquido consolidado do período

100.183

39.851

-

(1.270)

(6.466)

(1.939)

-

130.360

Atribuível a:
Acionistas do grupo REN
Interesses não controlados
Resultado líquido consolidado do período
Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

130.360
130.360
0,20
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Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos pró-forma

REN

EDP Gás
7

Ajustamentos

Custo de Aquisição

Aumento de

Ajustamentos ao

Ajustamento no

Concentração

de

da EDP Gás e gastos

capital e

valor de

valor de Ativos

de atividades

uniformização
4.1; 4.3

da transação

financiamento

aquisição

fixos tangíveis

empresariais

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ajustamentos
intragrupo

Pró-forma

6

Ativo
Não corrente
Ativos fixos tangíveis

-

-

-

-

-

-

3.114

26.665

-

-

-

-

-

(26.665)

-

3.114

3.742.511

498

434.027

57.824

-

-

-

-

77.681

-

4.312.043

Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos

165.211

-

-

383.238

-

(12.646)

-

(370.592)

-

165.211

Ativos disponíveis para venda

150.574

5

-

-

-

-

-

-

-

150.579

9.431

-

-

-

-

-

-

-

-

Goodwill
Ativos intangíveis

Instrumentos financeiros derivados
Outros ativos financeiros

6.595

(2.900)

4.193

9.431

24

-

-

-

-

-

-

-

-
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Clientes e outras contas a receber

49.545

62.987

(57.824)

143.000

-

12.646

-

-

(143.000)

67.354

Ativos por impostos diferidos

71.666

-

14.854

-

-

-

-

-

-

86.520

4.192.573

530.279

14.854

526.238

-

-

(2.900)

(319.576)

(143.000)

4.798.468

Corrente
Inventários
Clientes e outras contas a receber
Imposto sobre o rendimento a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do Ativo

1.204

1.454

-

-

-

-

-

-

-

2.658

354.648

15.986

-

4.105

-

-

-

-

(6.872)

367.867

-

3.852

-

-

-

-

-

-

-

3.852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.372

13.824

-

(531.693)

523.989

-

-

-

-

12.492

362.225

35.116

-

(527.588)

523.989

-

-

-

(6.872)

386.870

4.554.798

565.395

14.854

(1.351)

523.989

-

(2.900)

(319.576)

(149.872)

5.185.339

534.000

Capital Próprio
Capital social

73.200

-

-

133.191

-

-

(73.200)

-

667.191

-

-

-

-

116.809

-

-

-

-

116.809

Ações próprias

(10.728)

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.728)

Reservas

307.317

-

-

-

-

-

-

-

-

307.317

Resultados acumulados

226.369

-

-

-

(4.416)

-

-

-

-

221.954
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Prémio de emissão

Outras variações no capital próprio
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido consolidado do período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

250.794

-

-

-

-

(2.232)

(248.562)

-

-

88.867

20.847

-

(973)

-

244

-

144

-

(20.991)

-

88.139

30

1.145.857

344.841

-

(973)

245.828

-

(2.088)

(342.753)

-

1.390.714

2.055.911

Passivo
Não corrente
Empréstimos obtidos

151.907

-

-

279.783

-

-

-

(143.000)

2.344.601

121.653

459

-

-

-

-

-

-

-

122.112

Instrumentos financeiros derivados

7.615

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisões para outros riscos e encargos

6.347

1.387

-

-

-

-

-

-

-

7.734

352.484

16.409

-

-

-

-

-

-

-

368.893

Obrigações de benefícios de reforma e outros

Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

7.615

53.567

10.353

14.854

-

-

-

(812)

23.178

-

101.139

2.597.577

180.515

14.854

-

279.783

-

(812)

23.178

(143.000)

2.952.096

505.460

6.748

-

-

-

-

-

-

(4.105)

508.103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fornecedores e outras contas a pagar

270.517

26.906

-

-

-

-

-

-

(2.767)

294.656

Imposto sobre o rendimento a pagar

35.388

6.385

-

(378)

(1.622)

-

-

-

-

39.772

-

-

-

-

-

-

(1.622)

-

-

-

(6.872)

842.531

23.178

(149.872)

3.794.626

(149.872)

5.185.339

Corrente
Empréstimos obtidos
Provisões para outros riscos e encargos

Instrumentos financeiros derivados

-

-

-

811.364

40.039

-

-

Total Passivo

3.408.941

220.554

14.854

(378)

278.160

-

(812)

Total do capital próprio e passivo

4.554.798

565.395

14.854

(1.351)

523.989

-

(2.900)

(378)

(319.576)
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos pró-forma
Ajustamento no

Ajustamentos de
REN

EDP Gás

Prestações de serviços
Rendimentos de construção em ativos concessionados
Ganhos e perdas imputadas de associadas e empreendimentos conjuntos
Outros rendimentos operacionais
Total dos rendimentos operacionais
Custo das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados
Fornecimentos e serviços externos
Depreciações e amortizações do exercício
Reversões / (reforços) de provisões

Total dos gastos operacionais
Resultado operacional

Amortização

depreciações de
Ativos fixos

Ajustamentos
intragrupo

5.1

5.2

Pró-forma

5.4

5.5

6

-

-

-

-

-

-

1.744

408.058

68.017

(14.005)

-

-

-

-

(11.873)

450.197
95.376

80.161

-

15.215

-

-

-

-

-

4.469

-

-

-

-

-

-

-

4.469

19.621

2.747

-

-

-

-

-

-

22.368
574.154

512.332

72.485

1.210

-

-

-

-

(11.873)

(146)

(26.867)

14.005

-

-

-

-

11.873

(1.135)

(67.800)

-

(14.005)

-

-

-

-

-

(81.805)

(7.078)

-

(1.351)

339

-

-

(37.031)

(2.540)

(1.210)

-

-

-

-

-

(40.781)

(162.809)

(12.101)

-

-

-

200

(2.021)

-

(176.731)

-

(40.343)

(17)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(293)

(10.197)

(2.946)

-

-

-

-

-

-

(13.143)

(310.502)

(51.549)

(1.210)

(1.351)

339

200

(2.021)

11.873

201.831

20.936

-

(1.351)

339

200

(2.021)

-

219.934

(293)

Outros gastos operacionais

financiamento

1.721
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Reversões / (perdas) por imparidade

transação

23

(32.253)

Gastos com pessoal

Gastos de

tangíveis

uniformização
4.2

7
Vendas

valor das

Gastos de

-

10

(354.220)

Gastos de financiamento

(54.353)

(3.958)

-

-

(5.388)

-

-

-

(63.700)

Rendimentos financeiros

4.566

12.141

-

-

-

-

-

-

16.707

Dividendos de empresas participadas

5.013

-

-

-

-

-

-

-

5.013

Resultado financeiro

(44.774)

8.183

-

-

(5.388)

-

-

-

(41.979)

Resultado consolidado antes de impostos

157.057

29.119

-

(1.351)

(5.049)

200

(2.021)

-

177.955

Imposto sobre o rendimento

(42.392)

(4.457)

-

378

1.414

(56)

566

-

(44.547)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE)

(25.798)

(3.815)

-

-

-

-

-

-

(29.613)

Resultado líquido consolidado do período

88.867

(3.635)

144

-

103.795

20.847

-

(973)

(1.455)

Atribuível a:
Acionistas do grupo REN
Interesses não controlados
Resultado líquido consolidado do período
Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

103.795
103.795
0,16
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B.9

Previsão ou
Não aplicável. Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de
lucros futuros.
estimativa de
lucros
B.10 Reservas
Não aplicável. As demonstrações financeiras consolidadas da REN referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, de 2015 e de 2017 foram objeto
expressas no
de auditoria e o respetivo relatório não contém reservas.
relatório de
auditoria das
informações
financeiras
históricas
B.11 Capital de
Não aplicável. O Emitente considera que o seu capital de exploração é suficiente
para as suas necessidades atuais, ou seja, para os 12 meses seguintes à data
exploração do
deste Prospeto.
Emitente –
Opinião
qualificada
Secção C – Valores Mobiliários
C.1

C.2

C.3

C.4

Tipo e categoria
dos valores
mobiliários a
oferecer /
admitir à
negociação

As Ações são ordinárias, nominativas e escriturais, com o valor nominal de €1
cada uma, representativas de 19,96% do capital social da REN após a Oferta, e
serão objeto de inscrição nas contas dos respetivos intermediários financeiros
legalmente habilitados, não havendo lugar à emissão de títulos.

Moeda em que os
valores
mobiliários são
emitidos
Número de ações
emitidas e
integralmente
realizadas e
valor nominal
Direitos
associados aos
valores
mobiliários

As Ações serão emitidas em euros.

Uma vez admitidas à negociação, as Ações objeto da Oferta serão fungíveis com
as demais ações da REN e estarão inscritas sob o código ISIN PTREL0AM0008.

Serão emitidas até 133.191.262 ações ordinárias, escriturais e nominativas, com
o valor nominal de €1 cada uma.

De acordo com o estabelecido na lei e nos estatutos, as ações representativas
do capital social da REN conferirão aos seus titulares os mesmos direitos. Todas
as ações contêm os seguintes direitos políticos e económicos:
 Direito à informação;
 Direito a participar e votar na assembleia geral;
 Direito de participação nos lucros;
 Direito à partilha do património em caso de liquidação;
 Direito de preferência na subscrição de novas ações;
 Direito a receber novas ações; e
 Direito a impugnar deliberações dos órgãos sociais.
Os acionistas titulares de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital
social podem requerer a convocação de uma assembleia geral, a inclusão de
assuntos na ordem de trabalhos de assembleia geral já convocada e, bem assim,
apresentar propostas de deliberação relativas a assuntos constantes da
convocatória ou a esta aditados, nos termos previstos nos artigos 23.º-A e 23.ºB do Código dos Valores Mobiliários.
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Nos termos legais, nenhuma entidade, incluindo entidades que exerçam
atividade no respetivo setor em Portugal ou no estrangeiro, pode ser titular,
direta ou indiretamente, de uma participação superior a 25% do capital social da
REN.
Para além desta limitação, existem limitações à titularidade de ações da REN
introduzidas na sequência da transposição de diretivas comunitárias aplicáveis
aos setores da eletricidade e do gás natural em matéria de separação jurídica e
de propriedade entre o operador de transporte daqueles bens e os operadores
que realizem as demais atividades em cada um dos setores.
Ademais, nos termos dos estatutos da REN, não serão contados os votos inerentes
às ações ordinárias, emitidos por qualquer acionista, em nome próprio ou como
representante de outrem, que excedam 25% da totalidade dos votos
correspondentes ao capital social.
C.5

Restrições à livre
transferência
dos títulos

Não existem restrições à livre transferência dos títulos.

C.6

Admissão à
negociação

As ações da REN não se encontram admitidas em nenhum outro mercado
regulamentado que não o Euronext Lisbon.
Foi solicitada a admissão à negociação das Ações no Euronext Lisbon, prevendose que a admissão, caso venha a ser decidida favoravelmente, ocorra tão
brevemente quanto possível após o registo comercial do aumento do capital,
nomeadamente no dia 13 de dezembro de 2017 ou em data aproximada.

C.7

Política de
dividendos

Secção D – Riscos
D.1
Principais riscos
específicos do
Emitente ou do
seu setor de
atividade

A política de dividendos da REN encontra-se dependente de uma série de fatores,
incluindo os lucros distribuíveis, as condições financeiras, as necessidades de
financiamento (em particular no que se refere aos gastos de capital e plano de
investimentos), as perspetivas de negócio, as condições aplicáveis à prossecução
das suas atividades e outros fatores que se considerem relevantes na altura da
aplicação de resultados. O dividendo é pago uma vez por ano, tipicamente até
30 dias após a Assembleia Geral de Acionistas. Historicamente, tendo como
objetivo manter um dividendo atraente que se situe dentro do intervalo dos seus
pares, a REN tem proposto aos acionistas uma distribuição anual de dividendos
entre cerca de 60% a 90% dos resultados líquidos. Até 2018, a REN tenciona
manter o seu dividendo nominal anual de €0,171 por ação. Contudo, a REN não
pode assegurar que no futuro pagará dividendos neste ou noutro montante.
O investimento em ações representativas do capital social da REN envolve riscos
de natureza diversa. Os potenciais investidores deverão ter em consideração
toda a informação contida neste Prospeto e, em particular, os riscos que em
seguida se descrevem, antes de tomarem qualquer decisão de investimento. O
texto que se segue descreve os riscos mais significativos e suscetíveis de afetar
a REN, mas que não constituem os únicos riscos inerentes à REN. Adicionalmente,
podem existir alguns riscos atualmente desconhecidos e outros que, apesar de
serem atualmente considerados como não relevantes, se venham a tornar
relevantes no futuro. A evolução dos negócios, a situação financeira ou os
resultados operacionais da REN poderão ser afetados de forma adversa em
virtude dos riscos descritos. O valor de mercado das ações poderá diminuir
devido a qualquer um dos riscos descritos e os investidores podem perder a
totalidade ou parte do seu investimento. Este Prospeto contém igualmente
declarações sobre factos futuros que implicam riscos e incertezas. Os resultados
efetivos podem diferir materialmente dos previstos nestas declarações sobre
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factos futuros devido a determinados fatores, incluindo os riscos enfrentados
pela REN, descritos abaixo.
Riscos Relacionados com a Atividade e o Setor do Emitente
 A atividade desenvolvida pela REN encontra-se sujeita a extensa
regulamentação nacional e europeia e os seus resultados operacionais
são afetados por leis e regulamentos nacionais e europeus, incluindo
sobre a remuneração que a REN pode auferir pelo transporte de
eletricidade e pelas atividades relacionadas com o gás natural.
 A rendibilidade futura da REN pode ser afetada de forma adversa por
alterações recentes ou futuras no regime de remuneração e tarifas
estabelecido pela ERSE e outra legislação ou regulamentação aplicável.
 Os proveitos que a REN aufere pelas atividades reguladas que exerce nos
setores da eletricidade e do gás natural baseiam-se num conjunto de
pressupostos que podem revelar-se incorretos.
 As flutuações dos desvios tarifários podem afetar negativamente as
decisões regulatórias e afetar negativamente as notações de crédito da
REN.
 A não renovação ou o termo, a resolução antecipada ou alterações
unilaterais das concessões atribuídas à REN ou das autorizações ou
licenças de que a REN dispõe podem impedir a realização do valor total
de certos ativos e provocar perdas de lucros futuros sem que haja uma
compensação adequada.
 A REN pode ser afetada de forma adversa por alterações da legislação
ou regulamentação fiscal ou por aumento de impostos ou redução de
benefícios fiscais, em particular os referentes à CESE.
 A aprovação de qualquer legislação que exclua a REN das atividades de
gestão do sistema afetaria adversamente a Sociedade.
 O endividamento significativo da REN poderá afetar negativamente a
situação financeira e capacidade para suportar desenvolvimentos
adversos.
 A REN poderá ser negativamente afetada por flutuações nas taxas de
juro e falta de disponibilidade de financiamento em condições
favoráveis.
 A REN pode ser afetada por descidas adicionais na sua notação de risco
de crédito.
 A REN pode não ter capacidade para financiar os investimentos
planeados ou outros investimentos.
 A REN pode não conseguir executar com sucesso a sua estratégia de
negócio, designadamente caso existam atrasos na aprovação de planos
de investimento.
 Atrasos nos projetos de construção de redes podem afetar, adversa e
significativamente, a atividade, a situação financeira e os resultados
operacionais da REN.
 A REN está sujeita a riscos operacionais.
 Uma falha nos sistemas informáticos poderá afetar adversamente as
operações da REN.
 Mudanças tecnológicas e inovações no setor de energia podem afetar
negativamente a REN.
 As operações da REN podem dar lugar a acidentes graves para a saúde e
segurança.
 A REN pode incorrer em custos futuros relativos aos planos de pensões
de reforma e sobrevivência e de assistência médica.
 A REN poderá enfrentar interrupções laborais que interfiram com as suas
operações e atividade.
 O sucesso da REN depende de ter uma equipa de gestores qualificados e
com experiência.
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A REN está exposta a riscos de crédito, os quais poderão ser
intensificados pelas condições macroeconómicas.
Os ativos da REN poderão ser danificados por catástrofes naturais e por
catástrofes provocadas pelo homem e a REN e os seus responsáveis
podem incorrer em responsabilidade de natureza civil, criminal ou
contraordenacional daí resultantes.
As atividades 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 e
unidades de armazenamento.
A REN poderá enfrentar oposição pública ou falta de apoio das
comunidades estabelecidas nas imediações das redes de transporte de
gás natural e eletricidades existentes e/ou projetadas.
Parte dos ativos imobiliários da REN não se encontra registada junto do
registo predial nem junto da autoridade tributária.
O Acordo de Gestão de Consumo de Gás Natural celebrado entre a REN
Trading e a Galp Gás Natural, inclui uma disposição que pode ser
entendida como “cláusula de nação mais favorecida”, que pode ser
considerada uma violação das regras da concorrência.
A REN pode ser afetada pela investigação em curso sobre alegados crimes
de corrupção e participação económica em negócio durante a
liberalização do mercado da eletricidade em Portugal.

Riscos Relativos a Aquisições e Investimentos Recentes
 A REN pode incorrer em perdas imprevistas ou aumento de custos em
conexão com a Aquisição ou pode não ser capaz de integrar com sucesso
o Negócio Adquirido.
 A REN pode incorrer em potenciais responsabilidades anteriormente
desconhecidas para a REN decorrentes da Aquisição.
 A informação financeira consolidada pró forma e não auditada é
apresentada apenas para efeitos ilustrativos e pode não ser uma
indicação da condição financeira da REN ou dos resultados operacionais
no seguimento da Aquisição.
 A REN pode ficar sujeita a novos riscos, relacionados com a entrada no
mercado de distribuição de gás natural.
 Na sequência da aquisição de uma participação de 42,5% na Electrogas
S.A., a REN está exposta aos riscos de atividade na região da América
Latina.
 A REN poderá procurar oportunidades internacionais adicionais no médio
prazo.
Riscos Relacionados com Condições Macroeconómicas
 A REN é altamente sensível à evolução da economia portuguesa, cujos
sinais de recuperação ainda não são suficientes para garantir uma
tendência de crescimento sustentável.
 Poderão ser implementadas medidas adicionais pelo Estado Português
por forma a limitar o aumento dos preços da energia.
 O enquadramento regulatório e de supervisão da UE podem afetar
adversamente Portugal.
 As condições dos mercados financeiros poderão afetar adversamente a
capacidade da REN para obter financiamento, incrementando a sua
exposição ao risco de liquidez e aumentando significativamente o custo
da sua dívida.
 A REN pode ser negativamente afetada por novas reduções na notação
de crédito da República Portuguesa.
 Atos de terrorismo, desastres naturais, pandemias e conflitos globais
podem ter um impacto negativo na atividade e operações da REN.
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D.3

Informação de
base sobre os
principais riscos
específicos dos
valores
mobiliários

Secção E – Oferta
E.1
Receitas líquidas
totais e uma
estimativa das
despesas totais
da oferta,
incluindo as
despesas
estimadas
cobradas ao
investidor pelo
emitente ou
oferente.
E.2a
Motivos da
Oferta, afetação
das receitas,
montante líquido
estimado das
receitas

Riscos Relacionados com as Ações
 O preço de mercado das Ações poderá ser negativamente afetado por
vendas subsequentes de ações por parte dos atuais acionistas.
 Os acionistas que não exerçam todos os seus direitos de subscrição
sofrerão uma diluição significativa da percentagem de ações ordinárias
da REN detidas por estes.
 Não será recebida qualquer compensação se os direitos de subscrição
caducarem ou se o mercado para a sua negociação não se desenvolver.
 O preço de mercado das ações ordinárias pode ser inferior ao preço de
subscrição.
 A REN poderá não conseguir pagar dividendos, ou os dividendos pagos
poderão não ser consistentes com o histórico de pagamento de
dividendos.
 O pagamento de dividendos das Ações está sujeito a retenção na fonte
em Portugal.
 Os acionistas de países que não adotaram o Euro enfrentam um risco de
investimento adicional decorrente de flutuações da taxa de câmbio
devido à titularidade de ações ordinárias da REN.
 Os direitos dos investidores como acionistas serão regidos pela lei
portuguesa, que pode diferir em alguns aspetos dos direitos dos
acionistas de acordo com as leis de outros países.
 Os direitos dos acionistas minoritários poderão ver-se limitados de
acordo com a lei portuguesa.
 Certas disposições da lei portuguesa e os Estatutos poderão ter o efeito
de impedir uma mudança de controlo na REN.
 Alterações à estrutura acionista da REN podem resultar em alterações à
sua estratégia e consequentemente afetar os seus resultados.
 A REN não pode garantir aos investidores que o registo do aumento de
capital social junto da Conservatória do Registo Comercial português e
subsequente admissão à negociação das ações ordinárias terá lugar
quando previsto.
 As novas ações ordinárias não serão livremente transmissíveis nos
Estados Unidos.
 A cessação do Contrato de Underwriting pode ter um efeito adverso
significativo sobre a atividade, a situação financeira, os resultados
operacionais e as perspetivas futuras da REN.
O produto líquido da Oferta apenas será apurável depois do encerramento da
subscrição, prevendo-se que, pressupondo que a Oferta é inteiramente
subscrita, à entrada no montante total de cerca de €250 milhões, corresponda
um valor líquido de aproximadamente €242,48 milhões, deduzidas todas as
despesas associadas (as quais compreendem, designadamente, comissões no
valor de até €5,62 milhões devidas aos Underwriters, e um valor total
remanescente de aproximadamente €1,9 milhões, respeitante essencialmente a
custos com outros assessores e com a admissão das Ações à negociação, incluindo
impostos e taxas aplicáveis).

O encaixe a obter visa financiar parcialmente a Aquisição, procedendo ao
reembolso parcial do empréstimo de curto prazo (bridge loan) contratado em
11 de maio de 2017, com o prazo inicial de sete meses, com opção de
prorrogação pela REN por dois períodos adicionais de seis meses cada (tendo
sido já prorrogado uma primeira vez).
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E.3

Termos e
condições da
Oferta

A Oferta é dirigida exclusivamente aos (i) acionistas do Emitente que, em virtude
das ações do Emitente de que sejam titulares, detenham direitos de subscrição
de Ações, e (ii) investidores que adquiram direitos de subscrição de Ações.
As ações inicialmente não subscritas serão objeto de rateio pelos detentores de
direitos de subscrição que tenham manifestado intenção de subscrever um
número de ações superior àquele a que teriam direito, na proporção do valor das
respetivas subscrições, com arredondamento por defeito. O pedido de subscrição
adicional deverá ser efetuado conjuntamente com o pedido de subscrição e não
é separável deste último.
Caso as Ações não sejam totalmente subscritas no âmbito da presente Oferta, as
mesmas poderão ser ainda subscritas por investidores qualificados (ao abrigo da
lei aplicável) que hajam manifestado interesse na sua subscrição,
nomeadamente na sequência do Contrato de Underwriting, celebrado com os
Underwriters (Banco Santander, S.A., o Caixa – Banco de Investimento, S.A. e o
J.P. Morgan Securities plc.), nos termos do qual estas instituições efetuaram uma
declaração antecipada de subscrição, destinada à formalização e produção de
efeitos no último dia do período de subscrição, com sujeição a certas condições,
em nome próprio e/ou em nome e por conta de outros investidores qualificados
(que estas instituições se comprometeram a procurar), de todas as Ações
eventualmente sobrantes, conjunta e não solidariamente.
As obrigações dos Underwriters estão sujeitas a determinadas condições, entre
outras: (i) à condição de que todas as declarações e garantias e outras
afirmações feitas pelo Emitente no Contrato de Underwriting sejam, na data em
que foram feitas, verdadeiras e corretas; e (ii) ao cumprimento pelo Emitente
de todas as obrigações que para si decorrem do referido Contrato de
Underwriting.
Os Underwriters, nos termos do Contrato de Underwriting, não atuarão por conta
do Emitente ou dos seus acionistas.
Adicionalmente, o Contrato de Underwriting poderá ser resolvido em caso de
ocorrência de circunstâncias que constituam uma alteração material adversa ou
que afetem materialmente ou tornem impraticável ou não aconselhável a
conclusão da Oferta nas condições previstas, entre outras.
O Contrato de Underwriting poderá ainda cessar, designadamente, em caso de
incumprimento da obrigação de subscrição dos Underwriters relativa a mais de
10% do total das Ações que, ao abrigo daquele contrato, lhes caiba subscrever,
após aplicação dos mecanismos de sanação previstos no contrato. Nos termos do
Contrato de Underwriting, a cessação do contrato não impede a REN prosseguir
com a Oferta.
Nos termos do Contrato de Underwriting, a cessação do contrato não impede a
REN de continuar com a Oferta e receber as receitas da Oferta. Em caso de
cessação do Contrato de Underwriting cessará também o contrato de assistência
e colocação celebrado entre o Emitente, o Caixa – Banco de Investimento, S.A.e
o Banco Santander Totta, S.A.. Caso o contrato de assistência e colocação cesse,
nomeadamente naquela situação, o Emitente obriga-se a renegociar este último
contrato ou, em alternativa, a celebrar novo contrato de assistência e colocação
com outros intermediários financeiros legalmente habilitados para o efeito.
Caso a subscrição fique incompleta, designadamente devido à cessação do
Contrato de Underwriting, a emissão ficará reduzida às Ações efetivamente
subscritas.
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Caso o Contrato de Underwriting termine, tal será considerado um facto novo
com relevância para a decisão dos investidores, será aplicável o previsto no
artigo 142.º do Cód.VM, em particular (i) será requerida a publicação de uma
adenda ao Prospeto, e (ii) os investidores que tenham aceite a Oferta antes da
publicação da adenda têm o direito de revogar as suas ordens, no prazo mínimo
de dois dias úteis, desde que tal ocorra antes da admissão à negociação das Ações
(vide para mais detalhe Capítulo 2.5.1.7 – “Momento e circunstâncias em que a
Oferta pode ser alterada, retirada ou suspensa”).
As Ações a emitir no âmbito da Oferta são oferecidas diretamente à subscrição
dos acionistas no exercício dos respetivos direitos de preferência.
As Ações a emitir serão oferecidas ao preço de subscrição de € 1,877 por ação,
o que representa um prémio de emissão de € 0,877 por ação.
O pagamento do preço de subscrição das Ações, incluindo dos eventuais pedidos
de subscrição adicional em rateio, será efetuado em numerário e integralmente
no ato de subscrição.
Uma vez que não serão atribuídos direitos de subscrição às ações próprias detidas
pelo Emitente, a cada ação não detida pelo Emitente será atribuído um direito
de subscrição.
A determinação do número de Ações a emitir no âmbito da Oferta que cada
acionista do Emitente, ou que cada um dos detentores de direitos de subscrição,
poderá subscrever resulta da aplicação do fator 0,25124803 ao número de
direitos detidos no momento da transmissão da ordem de subscrição, com
arredondamento por defeito. No caso de ao número de ações subscritas não
corresponder um número inteiro de cêntimos será feito arredondamento por
excesso para o cêntimo imediatamente superior, e a diferença constituirá “ágio
da emissão”.
As ações do Emitente que tenham sido adquiridas no Euronext Lisbon até ao dia
20 de novembro de 2017, inclusive, correspondente ao último dia de negociação
das ações com os respetivos direitos de subscrição, e as que tendo sido
transmitidas ou adquiridas fora de mercado regulamentado e sejam registadas
na conta de valores mobiliários do adquirente até à véspera do início do período
de subscrição da Oferta, isto é, até 22 de novembro de 2017, inclusive, ainda
atribuem ao respetivo titular, salvo convenção em contrário, o direito de
subscrição de Ações.
Os acionistas da REN que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição,
total ou parcialmente, poderão proceder à sua alienação no Euronext Lisbon,
onde negociarão com o código ISIN PTREL0AMS000, entre o dia 23 de novembro
de 2017 e o dia 1 de dezembro de 2017, isto é, entre o primeiro dia do período
de subscrição e o terceiro dia de negociação anterior ao fecho do período de
subscrição, inclusive. Os direitos podem igualmente ser negociados fora do
mercado regulamentado, nos termos gerais de direito. Deste modo, os titulares
de direitos de subscrição que não desejem exercer os seus direitos de subscrição,
total ou parcialmente, ou que desejem uma quantidade superior, poderão
transacionar os referidos direitos no Euronext Lisbon e/ou fora do mercado
regulamentado, nos termos legais, dentro dos prazos indicados.
Caso os direitos de subscrição não sejam exercidos ou alienados até ao final do
período de subscrição, os mesmos caducarão sem contrapartida, não havendo
lugar a qualquer compensação por esse facto, sendo as Ações correspondentes
objeto de rateio.
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O código ISIN dos direitos de subscrição das Ações é o PTREL0AMS000 e estes
serão negociados sob o símbolo “RENDS”.
As Ações a oferecer na Oferta poderão ser subscritas durante o período que
decorrerá entre as 8:30 horas do dia 23 de novembro de 2017 e as 15:00 horas
do dia 6 de dezembro de 2017, inclusive.
As ordens de subscrição poderão ser revogadas até 2 dias antes de findar o prazo
da Oferta, por comunicação ao intermediário financeiro que a recebeu, ou seja,
são revogáveis até ao dia 4 de dezembro de 2017, inclusive. Durante o período
de irrevogabilidade, as ordens apenas poderão ser alteradas no sentido de
aumento da ordem de subscrição.
As ordens de subscrição poderão ser apresentadas junto dos intermediários
financeiros legalmente habilitados a prestar o serviço de registo de valores
mobiliários escriturais. Será disponibilizado aos intermediários financeiros que o
desejem receber um modelo de boletim para transmissão de ordens de
subscrição no âmbito da Oferta, sendo, no entanto, a sua utilização facultativa,
desde que esteja assegurado um mecanismo equivalente de transmissão da
ordem de subscrição.
Os resultados da Oferta, incluindo o respetivo rateio, serão apurados pelo Caixa
– Banco de Investimento, S.A., enquanto um dos responsáveis pela prestação dos
serviços de assistência à mesma, previsivelmente em 7 de dezembro de 2017.
Logo que apurados, os resultados serão divulgados no sítio da CMVM, em
www.cmvm.pt e no sítio do Emitente em www.ren.pt.
Foi solicitada a admissão à negociação no Euronext Lisbon das Ações oferecidas
através da Oferta.
Uma vez admitidas à negociação, as Ações objeto da Oferta serão fungíveis com
as demais ações da REN e estarão inscritas sob o código ISIN PTREL0AM0008.
Não foi celebrado qualquer contrato de liquidez ou de fomento de mercado, nem
se prevê que venha a existir qualquer atividade de estabilização de preços
relacionada com a Oferta.
O Banco Santander Totta, S.A. e o Caixa – Banco de Investimento, S.A. são os
Coordenadores Globais da Oferta, responsáveis pela prestação dos serviços de
assistência ao Emitente na preparação, lançamento e execução da Oferta e de
assessoria ao processo de admissão à negociação das Ações representativas do
capital social do Emitente, nos termos e para efeitos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 113.º do Cód.VM.
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
Aprovação e divulgação do Prospeto
Publicação do aviso para exercício dos
direitos de preferência na subscrição de
Ações
Último dia de negociação das ações do
Emitente no Euronext Lisbon, com direitos
de subscrição incorporados (*)
Início de período de subscrição de Ações
Início do período de negociação dos direitos
de subscrição no Euronext Lisbon

Data prevista
16 de novembro de 2017
16 de novembro de 2017
20 de novembro de 2017
23 de novembro de 2017
23 de novembro de 2017
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Descrição das principais fases da Oferta
Último dia de negociação dos direitos de
subscrição no Euronext Lisbon
Data a partir da qual as ordens de subscrição
de Ações se tornam irrevogáveis (inclusive)
Último dia do período de subscrição das
Ações
Apuramento dos resultados da Oferta
Liquidação financeira das Ações subscritas
pelo exercício de direitos
Liquidação financeira das Ações atribuídas
em rateio
Liquidação financeira da eventual oferta ao
abrigo do Contrato de Underwriting
Registo do aumento de capital na
Conservatória do Registo Comercial (**)
Emissão e liquidação física das Ações
Admissão à negociação das Ações (***)

Data prevista
1 de dezembro de 2017
5 de dezembro de 2017
6 de dezembro de 2017
7 de dezembro de 2017
7 de dezembro de 2017
11 de dezembro de 2017
11 de dezembro de 2017
12 de dezembro de 2017
13 de dezembro de 2017
13 de dezembro de 2017

(*) As ações transmitidas ou adquiridas fora de mercado regulamentado e registadas na conta de
valores mobiliários escriturais do adquirente até ao dia 22 de novembro de 2017 (inclusive) ainda
atribuem ao respetivo titular, salvo convenção em contrário, o direito de preferência na subscrição
de Ações.
(**) A verificação deste evento na data indicada encontra-se dependente da obtenção do registo
comercial junto da Conservatória do Registo Comercial na data acima prevista, o que não pode ser
garantido pelo Emitente.
(***) A verificação deste evento na data indicada encontra-se dependente de decisão favorável da
Euronext Lisbon na data prevista, o que não pode ser garantido pelo Emitente.

A REN recebeu compromissos irrevogáveis dos seus acionistas State Grid Europe
Limited, Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. e Red Eléctrica Internacional,
S.A., que representam um total de aproximadamente 35% do atual capital social
da REN, informando que irão exercer os seus direitos de preferência, para
subscrição de ações em montante proporcional às suas atuais participações.
Para além do referido, a Sociedade não tem confirmação sobre a participação
de outros acionistas com participações qualificadas, pelo que no final da Oferta
os mesmos poderão ter mantido, reduzido ou aumentado as suas participações.
E.4

Interesses
significativos
para a Oferta e
situações de
conflito de
interesses

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, e no seu entendimento, não
existem conflitos de interesse potenciais entre as obrigações de qualquer das
pessoas que integram os órgãos de administração e de fiscalização para com o
Emitente ou para com outra sociedade do Grupo REN e os seus interesses
privados ou outras obrigações.
Dos termos do Contrato de Underwriting (descrito em E.3) decorre o pagamento
de uma comissão devida a cada Underwriter correspondente a 2,00% do
montante do respetivo underwriting commitment, que será devida ainda que a
totalidade das Ações seja subscrita na Oferta e os Underwriters não tenham de
subscrever qualquer Ação (excluindo os montantes relativamente aos quais
tenham existido compromissos firmes de subscrição). Essa comissão poderá ser
(por opção do Emitente) majorada por uma parcela adicional de até 0,50% do
montante total da Oferta. Anteriormente à celebração do referido contrato, foi
celebrada uma standby underwriting letter no âmbito da qual, e em
contrapartida do compromisso dos Underwriters celebrarem futuramente o
Underwriting Agreement (sob certas condições), a REN pagou aos Underwriters
uma comissão de 0,267% sobre o montante de €250 milhões (montante
aproximado do encaixe financeiro do planeado aumento de capital).
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Com as receitas líquidas da Oferta será parcialmente reembolsado um
empréstimo de curto prazo, em que os mutuantes são também os 3 bancos
definidos como Underwriters.
E.5

Nome da pessoa
ou entidade que
propõe a venda
dos valores
mobiliários.
Acordos de
bloqueio (lockup)

Nos termos do Contrato de Underwriting, o Emitente assumiu o compromisso de,
a partir da data de celebração do Contrato de Underwriting e até 120 dias após
o último dia do período de subscrição, e salvo se obtido o consentimento dos
Underwriters, (a) não oferecer, vender, acordar vender, onerar ou de outra
forma dispor de ações, direitos, opções e warrants de compra/venda sobre
ações, ou valores mobiliários convertíveis em, exercíveis por ou permutáveis com
ações, e não apresentar qualquer pedido de registo referente a qualquer das
transações descritas, nos termos do Securities Act, (b) bem como a não celebrar
qualquer contrato de swap que transmita, total ou parcialmente e indireta ou
diretamente, os efeitos económicos da titularidade das ações, e
independentemente de as mencionadas transações serem objeto de liquidação
física ou financeira. Excetuam-se da mencionada obrigação (i) as Ações a serem
emitidas e colocadas ao abrigo do Contrato de Underwriting, (ii) a emissão,
aquisição ou transmissão de quaisquer ações por exercício de quaisquer opções,
ou valores mobiliários convertíveis ou semelhantes emitidos até à data do
Contrato de Underwriting pelo Emitente e cuja existência tenha sido divulgada
em determinados documentos indicados no Contrato de Underwriting, e (iii)
compras e vendas de Ações pelo Emitente para subsidiárias ou (iv) venda de até
3.881.374 ações atualmente detidas pela REN ou os respetivos direitos de
subscrição relativos a tais ações.

E.6

Indicar o
montante e a
percentagem de
diluição imediata
resultante da
Oferta

A presente Oferta é dirigida aos acionistas da REN, com respeito pelo direito
legal de preferência na subscrição, pelo que os acionistas que subscreverem a
totalidade das Ações a que têm direito por exercício dos seus direitos legais de
preferência receberão uma percentagem das novas ações emitidas igual à sua
atual percentagem de participação no capital da REN. Deste modo, estes
acionistas manterão a mesma percentagem de participação no capital, não
sofrendo assim qualquer diluição.
A participação no capital da REN dos acionistas que não exercerem os seus
direitos de subscrição será diluída com a emissão de novas Ações, sendo a
diluição equivalente ao quociente entre a quantidade de novas Ações emitidas e
a quantidade total de ações representativas do capital social do Emitente após
a presente Oferta.
A título exemplificativo, para os atuais acionistas que não exerçam os seus
direitos no âmbito do aumento de capital, uma participação no capital
correspondente a 1% será reduzida para cerca de 0,8%, após o aumento de
capital, no pressuposto da integral subscrição do mesmo.

E.7

Despesas
estimadas
cobradas ao
investidor pelo
Emitente ou
pelos Oferentes

Sobre o preço de subscrição das Ações poderão recair comissões ou outros
encargos a pagar pelos subscritores aos intermediários financeiros (incluindo,
nesta qualidade, o Banco), os quais constam dos preçários destes disponíveis no
sítio da CMVM na Internet em www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser indicados
pela instituição financeira recetora das ordens de subscrição.
A REN não cobrará quaisquer despesas aos investidores.
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3.

DEFINIÇÕES

Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no presente
Prospeto, os significados aqui referidos:
“Ações”

As 133.191.262 ações ordinárias escriturais e nominativas, com valor
nominal de 1 euro objeto da Oferta e de admissão à negociação.

“APA”

Agência Portuguesa do Ambiente.

“Aquisição”

A aquisição em 4 de outubro de 2017 pela REN Gás da totalidade do
capital social da EDP Gás e das suas subsidiárias EDP Gás Distribuição,
S.A. e EDP Gás GPL (atualmente, as três entidades designadas por REN
GÁS Distribuição SGPS, S.A., REN PORTGÁS Distribuição, S.A. e REN
PORTGÁS GPL, S.A., respetivamente), na sequência da celebração de
contrato de compra e venda para a aquisição de ações com a EDP Iberia,
S.L.U., para a aquisição em 7 de abril de 2017.

“AT”

Alta tensão.

“Atual Quadro Legislativo
da Eletricidade”

O atual quadro legislativo do setor da eletricidade estabelecido pela
legislação europeia e portuguesa, incluindo esta última o Decreto-Lei n.º
29/2006, de 15 de fevereiro, o Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de
agosto, conforme posteriormente alterados e republicados, no primeiro
caso, pelos Decreto-Lei n.º 78/2011, de 20 de junho, e o Decreto-Lei n.º
215-A/2012, de 8 de outubro, Decreto-Lei n.º 178/2015, de 27 de agosto,
pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e, no segundo caso, pelo
Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro; incluindo esta legislação
também o recente Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31 de março, que
conjuntamente estabelecem o enquadramento jurídico geral do SEN.

“Atual Quadro Legislativo
do Gás”

O atual quadro legislativo do setor do gás natural estabelecido pela
legislação europeia e portuguesa, incluindo esta última o Decreto-Lei n.º
30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece as bases gerais da
organização e do funcionamento do SNGN, posteriormente alterado pelo
Decreto-Lei n.º 77/2011, de 20 de junho (retificado pela Declaração de
Retificação n.º 27-A/2011, de 19 de Agosto), e pelos Decreto-Lei n.º
230/2012, de 26 de outubro, e Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, bem
como o Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, tal como
posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26 de
outubro, incluindo também esta legislação o recente Decreto-Lei n.º
38/2017, de 31 de março.

“BCM”

Unidade de medida, neste caso, milhares de milhões de metros cúbicos.

“CAE”

Os 33 contratos de aquisição de energia celebrados entre 1993 e 1996
com os titulares de centros eletroprodutores térmicos e hídricos
localizados em Portugal continental.

“CAGR” ou “t.c.m.a.”

A taxa anual de crescimento composta (“compound annual growth
rate”).

“CCGT”

Os centros eletroprodutores de ciclo combinado a gás natural.

“CDS”

Credit default swap.

“Central de Valores

O sistema centralizado de valores mobiliários escriturais gerido pela
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Mobiliários” ou “CVM”

Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através das
quais se processa a constituição e a transferência dos valores mobiliários
nele integrados e se assegura o controlo da quantidade dos valores
mobiliários em circulação e dos direitos sobre eles constituídos.

“CESE”

Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, cujo regime foi
criado pelo artigo 228.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro,
mantida em vigor pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, com a
redação resultante desta lei.

“CMEC”

Os custos para a manutenção do equilíbrio contratual relacionados com
os CAE.

“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, conforme alterado.

“Código do IRC”

O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, conforme alterado.

“Código do IRS”

O Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, tal como
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, conforme
alterado.

“Comercializador de
Último Recurso do SEN”

A entidade titular de licença de comercialização de energia elétrica
sujeita a obrigações de serviço universal, atualmente a EDP – Serviço
Universal S.A. e 10 cooperativas, juntas de freguesia e empresas, bem
como a Electricidade dos Açores, S.A. e a Empresa de Electricidade da
Madeira, S.A., respetivamente nas Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira.

“Comercializador de
Último Recurso do SNGN”

A entidade titular de licença de comercialização de gás natural sujeita a
obrigações de serviço público, atualmente a Beiragás – Companhia de Gás
das Beiras, S.A., a Dianagás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de
Évora, S.A., a Duriensegás – Sociedade Distribuidora de Gás Natural do
Douro, S.A., a EDP Gás Serviço Universal, S.A., a Lisboagás
Comercialização, S.A., a Lusitanagás Comercialização, S.A., a Medigás –
Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Algarve, S.A., a Paxgás –
Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja, S.A., a Transgás, S.A., a
Setgás Comercialização, S.A., a Sonorgás – Sociedade de Gás do Norte,
S.A. e a Tagusgás – Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A..

“Contrato de
Underwriting”

O contrato celebrado entre o Emitente e os Underwriters, para efeitos
de subscrição de eventuais Ações remanescentes da Oferta, em nome
próprio ou de investidores qualificados, melhor descrito no Capítulo 5.4.
– Assistência, Colocação e Tomada Firme.

“CSC”

O Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
262/86, de 2 de setembro, conforme alterado.

“Decreto-Lei n.º 29/2006”

O Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, na redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei n.º 178/2015, de 27 de agosto, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 104/2010, de 29 de
setembro, pelo Decreto-Lei n.º 78/2011, de 20 de junho, pelo DecretoLei n.º 75/2012, de 26 de março, pelo Decreto-Lei n.º 112/2012, de 23
de maio, pelo Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 8 de outubro, pela
Declaração de Retificação n.º 74/2012, de 7 de dezembro, pelo Decreto-
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Lei n.º 15/2015, de 30 de janeiro de 2015 e pela Lei n.º 42/2016, de 28
de dezembro, o qual estabelece os princípios gerais relativos à
organização e funcionamento do SEN, bem como ao exercício das
atividades de produção, transporte, distribuição, comercialização de
eletricidade, e operação logística de mudança de comercializador e à
organização dos mercados de eletricidade.
“Decreto-Lei n.º 30/2006”

Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, na redação que lhe foi
conferida pelo Decreto-Lei n.º 230/2012, de 26 de outubro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 66/2010, de 11 de junho,
pelo Decreto-Lei n.º 77/2011, de 20 de junho (retificado pela Declaração
de Retificação n.º 27-A/2011, de 19 de agosto), pelo Decreto-Lei n.º
74/2012, de 26 de março, pelo Decreto-Lei n.º 112/2012, de 23 de maio,
pelo Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de janeiro de 2015 e pela Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro, o qual estabelece os princípios gerais
relativos à organização e ao funcionamento do SNGN, bem como ao
exercício das atividades de receção, armazenamento, transporte,
distribuição, comercialização de gás natural e operação logística de
mudança de comercializador, e à organização dos mercados de gás
natural.

“DGEG”

A Direção Geral de Energia e Geologia.

“Diretiva da Eletricidade”

A Diretiva n.º 2009/72/CE, de 13 de julho, do Parlamento Europeu e do
Conselho.

“Diretiva do Gás”

A Diretiva n.º 2009/73/CE, de 13 de julho, do Parlamento Europeu e do
Conselho.

“Diretiva dos Prospetos”

A Diretiva n.º 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4
de novembro de 2003, conforme alterada pela Diretiva n.º 2008/11/EU,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008, pela
Diretiva n.º 2010/73/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de
novembro de 2010, pela Diretiva 2010/78/EU, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 24 de novembro de 2010, pela Diretiva 2013/50/EU, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013 e pela
Diretiva n.º 2014/51/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
abril de 2014.

“EBIT”

“Earnings before interest and taxes”, isto é, resultado operacional.
Indicador alternativo de desempenho, não auditado.

“EBITDA”

“Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, isto é
o resultado líquido, excluindo custos com amortizações/depreciações,
juros e impostos. Indicador alternativo de desempenho, não auditado.

“EDP”

A “EDP – Energias de Portugal, S.A.”.

“EDP Distribuição”

A “EDP Distribuição - Energia, S.A.”.

“EDP Gás Distribuição”

A “EDP Gás Distribuição, S.A.”, atualmente designada “REN PORTGÁS
Distribuição, S.A.”.

“EDP Gás GPL”

A “EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A.”,
atualmente designada “REN PORTGÁS GPL, S.A.”.

“EDP Gás”

A “EDP Gás, S.G.P.S., S.A.”, atualmente designada “REN GÁS Distribuição
SGPS, S.A.”
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“EDP Serviço Universal”

A “EDP - Serviço Universal, S.A.”.

“Electrogas”

A “Electrogas, S.A.”, sociedade de direito chileno.

“Emitente” ou
“Sociedade” ou “Empresa”
ou “REN”

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

“Enondas”

A “Enondas, Energia das Ondas, S.A.”.

“ERSE”

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

“Estatutos” ou “Contrato
de Sociedade”

Os estatutos atualizados do Emitente.

“Euro”, “euro”, “EUR” ou
“€”

O euro, a moeda única Europeia.

“Euronext Lisbon”

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

“EU ETS”

O regime comunitário de licenças e emissão da UE estabelecido pela
Diretiva n.º 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
outubro de 2003, relativa à criação de um regime de comércio de licenças
de emissão de gases com efeito de estufa na Comunidade e que altera a
Diretiva n.º 96/61/CE do Conselho, conforme posteriormente alterada
pela Diretiva n.º 2004/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
27 de outubro de 2004, pela Diretiva n.º 2008/101/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, pelo Regulamento
(CE) n.º 219/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março
de 2009, pela Diretiva n.º 2009/29/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de abril de 2009, pela Decisão 1359/2013/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, pelo
Regulamento (UE) n.º 421/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de abril de 2014, e pela Decisão (UE) 2015/1814, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 6 de outubro 2015.

“Fitch”

A “Fitch Ratings, Limited”.

“Galp Energia”

A “Galp Energia, SGPS, S.A.”.

“Galp Gás Natural”

A “Galp Gás Natural, S.A.”

“GTG”

O ORT enquanto responsável pelo desempenho das suas funções de
gestão técnica global do sistema em que se integra (no âmbito do (i) SEN,
a REN Rede Eléctrica, e do (ii) SNGN, a REN Gasodutos).

“GNL”

Gás natural liquefeito.

“GPL”
“Grupo EDP Gás”

Gás de petróleo liquefeito.
A EDP Gás e as suas duas subsidiárias EDP Gás Distribuição e EDP Gás GPL.

“Grupo REN”

O Emitente e as sociedades que de si dependem e com quem consolida
contas.

“HCB”

A “Hidroelétrica de Cahora Bassa, S.A.”.
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“IFRS-UE”

As Normas Internacionais de Relato Financeiro (“International Financial
Reporting Standards”), tal como adotadas na União Europeia.

“Interbolsa”

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

“ISIN”

O número internacional de identificação de títulos (“International
Securities Identification Number”).

“IVA”

O imposto sobre o valor acrescentado.

“KV”

Unidade de medida de tensão elétrica (ou diferença de potencial) em
sistemas elétricos, neste caso, quilovolt.

“KVA”

Unidade de medida de potência aparente em sistemas elétricos de
corrente alternada, neste caso, quilovolt-ampere.

“MAT”

Muito alta tensão.

“med-TSO”

A associação Mediterranean Transmission System Operators.

“MIBEL”

O mercado Ibérico de eletricidade.

“MIBGAS”

O mercado Ibérico de gás natural.

“Moody’s”

A “Moody’s Investors Service, Ltd.”.

“MVA”

Unidade de medida de potência aparente em sistemas elétricos, neste
caso, megavolt-ampere.

“Mvar”

Unidade de medida de potência reativa em sistemas elétricos de corrente
alternada, neste caso, megavolt-ampere reativo.

“MW”

Unidade de medida de potência (ativa), neste caso, megawatt.

“MWh”

Unidade de medida de energia (ativa), neste caso, megawatt-hora, que
corresponde a um milhar de kWh (kWh = mil watt-hora).

“Negócio Adquirido”

A atividade de distribuição de gás da EDP Gás e das suas subsidiárias
adquirido pela REN em 4 de outubro de 2017.

“Oferta”

A oferta pública de subscrição a que o presente Prospeto respeita.

“OMEL”

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

“OMIClear”

OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia,
S.G.C.C.C.C., S.A.

“OMIE”

O “OMI - Polo Español, S.A.”

“OMIP”

O “OMIP – Pólo Português, S.G.M.R., S.A.”.

“OMIP SGPS”

O “Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A.”.

“OPA”

Uma oferta pública de aquisição.
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“ORD”

O operador da rede de distribuição, que poderá ser utilizado para referir
(i) no âmbito do SEN, a EDP – Distribuição, S.A. como operadora da rede
de distribuição de eletricidade na maior parte do território continental
português e, como operadores das redes regionais de distribuição, a 10
cooperativas, juntas de freguesia e empresas, e ainda, a Electricidade
dos Açores, S.A. e a Empresa de Electricidade da Madeira, S.A., estas
últimas, respetivamente, nas Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira, e (ii) no âmbito do SNGN, os operadores das redes de
distribuição regionais, a EDP – Gás Distribuição, S.A., a Lisboagás GDL –
Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A., a Beiragás –
Companhia de Gás das Beiras, S.A., a Tagusgás – Empresa de Gás do Vale
do Tejo, S.A., a Lusitaniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A., e a
Setgás – Sociedade de Distribuição de Gás Natural, S.A, bem como os
operadores de redes de distribuição locais, ou seja, a Dianagás –
Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Évora, S.A., a Duriensegás –
Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Douro, S.A., a Medigás –
Sociedade Distribuidora de Gás Natural do Algarve, S.A., a Paxgás –
Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Beja, S.A. e a Sonorgás –
Sociedade de Gás do Norte, S.A..

“ORT”

O operador da rede de transporte (no âmbito do (i) SEN, em Portugal
continental, a REN Rede Eléctrica, e do (ii) SNGN, a REN Gasodutos).

“PAEF”

O Programa de Assistência Económica e Financeira acordado em 2011
pela República Portuguesa com a Comissão Europeia, o Fundo Monetário
Internacional e o Banco Central Europeu.

“PDIRGN”

O Plano decenal indicativo de desenvolvimento e investimento da
RNTIAT.

“PDIRT”

O Plano decenal de Desenvolvimento e Investimento da Rede de
Transporte de eletricidade.

“PIB”

O Produto Interno Bruto.

“RAB”

A base de ativos regulados (“regulated asset base”), correspondendo ao
valor dos ativos intangíveis, tal como definido pela ERSE (exclui
imobilizado em curso), líquidos de amortizações e de subsídios associados
à atividade regulada aceite pelo regulador. Indicador de natureza
regulatória, não auditado.

“RAB Médio”

O valor médio dos ativos regulados dado pela média aritmética simples
dos valores do início e do fim do ano, tal como definido pela ERSE.
Indicador de natureza regulatória, não auditado.

“REE”

A “Red Eléctrica Corporación, S.A.”.

“Regulamento Tarifário do
Setor da Eletricidade”

O Regulamento da ERSE n.º 551/2014, de 27 de dezembro, o qual
estabelece os critérios e métodos para o cálculo e a fixação de tarifas,
designadamente, mas sem limitar, de acesso às redes, bem como as
tarifas de venda a clientes finais de eletricidade a aplicar pelos
Comercializadores de Último Recurso do SEN.

“Regulamento Tarifário do
Setor do Gás Natural”

O Regulamento da ERSE n.º 415/2016, de 29 de abril, que estabelece os
critérios e métodos para o cálculo e fixação de tarifas, designadamente
mas sem limitar, de acesso às redes, bem como as tarifas de venda a
clientes finais de gás natural a aplicar pelos Comercializadores de Último
Recurso do SNGN.
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“Regulamento 809/2004”

O Regulamento (CE) n.º 809/2004 da Comissão, de 29 de abril, objeto da
retificação publicada no Jornal Oficial n.º L 215, de 16 de junho de 2004,
tal como alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1787/2006 da Comissão, de
4 de dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º L 337, de 5 de dezembro
de 2006, pelo Regulamento (CE) n.º 211/2007 da Comissão, de 27 de
fevereiro, publicado no Jornal Oficial n.º L 61, de 28 de fevereiro de
2007, pelo Regulamento (CE) n.º 1289/2008 da Comissão, de 12 de
dezembro, publicado no Jornal Oficial n.º L 340, de 19 de dezembro de
2008, pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 311/2012 da Comissão, de 21
de dezembro de 2011, publicado no Jornal Oficial n.º L 103 de 13 de abril
de 2012, pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 486/2012 da Comissão, de
30 de março, publicado no Jornal Oficial n.º L 150 de 9 de junho de 2012,
pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 862/2012 da Comissão, de 4 de
junho, publicado no Jornal Oficial n.º L 256 de 22 de setembro de 2012,
pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 621/2013 da Comissão, de 21 de
março de 2013, publicado no Jornal Oficial n.º L 177 de 28 de junho de
2013, pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 759/2013 da Comissão, de 30
de abril de 2013, publicado no Jornal Oficial n.º L 213, de 8 de agosto de
2013, pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/1604 da Comissão, de 12
de junho de 2015, publicado no Jornal Oficial n.º L 249 de 25 de setembro
de 2015 e pelo Regulamento Delegado (UE) n.º 2016/301 da Comissão, de
30 de novembro de 2015, publicado no Jornal Oficial n.º L 58 de 3 de
março de 2016. Complementado pelo Regulamento Delegado (UE) n. °
382/2014 da Comissão, de 7 de março de 2014, que complementa a
Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que
respeita às normas técnicas de regulamentação para a publicação de
adendas ao prospeto.

“REN Armazenagem”

A “REN - Armazenagem, S.A.”.

“REN Atlântico”

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

“REN Finance”

A “REN Finance, B.V.”.

“REN Gás”

A “REN, Gás, 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.”.

“RENTELECOM”

A “RENTELECOM – Comunicações, S.A.”.

“REN Trading”

A “REN Trading, S.A.”.

“RNT”

A rede nacional de transporte de eletricidade em Portugal continental.

“RNTGN”

A rede nacional de transporte de gás natural em Portugal continental em
alta pressão.

“RNTIAT”

A rede nacional de transporte, infraestruturas de armazenamento de gás
natural e terminais de GNL em Portugal continental.

“RoR”

“Rate of return”, taxa de retorno dos ativos regulados, tal como definido
pela ERSE. Indicador de natureza regulatória, não auditado.
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“SCADA”

“Supervisory Control and Data Acquisition”.

“SEN”

O sistema elétrico nacional instituído pelo Decreto-Lei n.º 29/2006 e pelo
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua versão atualizada.

“SGID”

A “State Grid International Development”.

"SNGN”

O sistema nacional de gás natural instituído pelo Decreto-Lei n.º
30/2006, e pelo Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, e posteriores
atualizações e republicações.

“S&P”

A “Standard & Poor’s Credit Market Services Europe Limited”.

“Tejo Energia”

A “Tejo Energia, S.A.”.

“TIE”

O tempo de interrupção equivalente.

“Transgás”

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

“TSO”

Transmission system operator.

“Turbogás”

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

“TWh”

Unidade de medida de energia (ativa), neste caso, terawatt-hora que
corresponde a mil milhões de kWh.

“UAG”

As unidades autónomas de gás.

“UAS”

A tarifa de uso do armazenamento subterrâneo de gás natural.

“UE”

A União Europeia.

“UGS”

A tarifa de uso global do sistema.

“Underwriters”

O Banco Santander, S.A., o Caixa – Banco de Investimento, S.A. e o J.P.
Morgan Securities plc.
A tarifa de uso da rede de transporte.

“URT”
“UTRAR”

A tarifa de uso do terminal de receção, armazenamento e regaseificação
de GNL.
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4.

FATORES DE RISCO

O investimento nas Ações envolve riscos de natureza diversa. Os potenciais investidores deverão ter em
consideração toda a informação contida neste Prospeto e, em particular, os riscos que em seguida se
descrevem, antes de tomarem qualquer decisão de investimento. O texto que se segue descreve os riscos
mais significativos e suscetíveis de afetar a REN, mas que não constituem os únicos riscos inerentes à REN.
Adicionalmente, podem existir alguns riscos atualmente desconhecidos e outros que, apesar de serem
atualmente considerados como não relevantes, se venham a tornar relevantes no futuro. A evolução dos
negócios, a situação financeira ou os resultados operacionais da REN poderão ser afetados de forma adversa
em virtude dos riscos descritos.
O valor de mercado das Ações poderá diminuir devido a qualquer um dos riscos descritos e os investidores
podem perder a totalidade ou parte do seu investimento. Este Prospeto contém igualmente declarações
sobre factos futuros que implicam riscos e incertezas. Os resultados efetivos podem diferir materialmente
dos previstos nestas declarações sobre factos futuros devido a determinados fatores, incluindo os riscos
enfrentados pela REN, descritos abaixo e em qualquer outra parte do presente Prospeto.
4.1.

RISCOS RELACIONADOS COM A ATIVIDADE E O SETOR DO EMITENTE

A atividade desenvolvida pela REN encontra-se sujeita a extensa regulamentação e os seus resultados
operacionais são afetados por leis e regulamentos nacionais e europeus, incluindo sobre a
remuneração que a REN pode auferir pelo transporte de eletricidade e pelas atividades relacionadas
com o gás natural
Enquanto prestadora de um serviço público, a REN opera num ambiente extensamente regulado. O atual
quadro legislativo e regulatório é composto por leis, regulamentos, políticas, bem como pelas decisões da
UE, do Governo Português e das entidades administrativas e reguladoras portuguesas, as quais afetam
significativamente a atividade da REN, a sua situação financeira e os seus resultados operacionais. A REN
não pode prever em que medida virão a ser adotadas alterações técnicas, legislativas e regulatórias no
futuro, nem, caso tais alterações sejam adotadas, os efeitos que as mesmas terão na sua atividade, situação
financeira e resultados operacionais. Adicionalmente, as políticas adotadas e as inovações regulatórias
implementadas nas jurisdições de outros países membros da UE poderão igualmente influenciar o regime
jurídico Português aplicável à REN.
Algumas das subsidiárias da REN encontram-se sujeitas a regras de contratação pública na medida em que
celebrem contratos de fornecimento, obras e serviços. As regras de contratação pública podem ser sujeitas
a alterações administrativas e regulatórias (o que pode resultar de jurisprudência ou legislação europeia
aprovada recentemente) e apesar das referidas subsidiárias considerarem que cumprem a legislação, caso
as referidas alterações sejam efetuadas, tal poderá afetar as condições financeiras e da atividade e os
resultados operacionais.
O Estado Português criou a ERSE, uma entidade reguladora independente, para regular os setores de
eletricidade e gás natural em Portugal. Os regulamentos tarifários da ERSE definem a fórmula de cálculo da
remuneração que a REN poderá receber no âmbito das suas atividades reguladas destes dois setores. A ERSE
estabelece igualmente os níveis de qualidade de serviço que a REN está obrigada a garantir. Na tentativa
de alcançar um equilíbrio adequado entre, por um lado, os interesses dos consumidores de eletricidade e
gás natural e, por outro, a necessidade de a REN e de outros intervenientes no setor energético gerarem
lucros apropriados, a ERSE pode tomar medidas que tenham um impacto negativo na rendibilidade da REN.
O Estado Português pode igualmente aprovar leis ou tomar medidas com impacto relevante nas atividades
e na rendibilidade da REN.
Adicionalmente, os planos decenais de desenvolvimento e investimento das infraestruturas concessionadas
à REN nos setores do gás natural e da eletricidade estão sujeitos ao parecer da ERSE, à discussão na
Assembleia da República Portuguesa e à aprovação final pelo Membro do Governo que tutela o setor da
energia, sendo que o licenciamento dos principais projetos de expansão da rede da REN está sujeito a
avaliação de impacte ambiental pela Agência Portuguesa do Ambiente (“APA”) e qualquer proposta de
desenvolvimento da infraestrutura de eletricidade e gás natural gerida pela REN está sujeita, numa
perspetiva administrativa e de licenciamento, à avaliação final da Direção-Geral de Energia e Geologia
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(“DGEG”).
A DGEG é o órgão da Administração Pública Portuguesa primordialmente responsável pela conceção,
promoção e avaliação de políticas em matéria de recursos energéticos e geológicos e tem o objetivo
declarado de assegurar o desenvolvimento sustentável e a segurança do abastecimento de energia em
Portugal. No âmbito da prossecução das suas atribuições, a DGEG deve ter em consideração, entre outros,
os seguintes objetivos de relevância nacional: (i) a garantia do fornecimento de energia; (ii) a diversificação
da energia; (iii) a eficiência energética; (iv) a declaração ambiental favorável emitida pela APA (que é a
autoridade ambiental responsável pela avaliação dos projetos da REN); e (v) as declarações favoráveis
emitidas por outras entidades administrativas ou regulatórias, no âmbito das suas atribuições e
competências. Se a REN não conseguir obter as aprovações necessárias, poderá não conseguir expandir as
suas redes de transporte, o que poderá ter impacto no seu RAB e afetar os seus níveis de qualidade de
serviço.
Enquanto operadores da rede nacional de transporte de eletricidade em Portugal continental (“RNT”) e da
RNTGN, e nos termos da legislação europeia e nacional em vigor, a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.
(“REN Rede Eléctrica”) e a REN Gasodutos, S.A. (“REN Gasodutos”), submeteram-se a um processo de
certificação de “operador OU” (ownership unbundling operator), cuja responsabilidade é atribuída à ERSE,
ouvida a Comissão Europeia. Na qualidade de “operadores OU”, tanto a REN Rede Eléctrica como a REN
Gasodutos têm de cumprir regras de separação e independência jurídica e patrimonial, nomeadamente das
atividades de produção ou comercialização de eletricidade ou gás natural. Neste âmbito, as autoridades
competentes podem impor condições tidas por necessárias para assegurar a referida separação e
independência jurídica e patrimonial para a obtenção da certificação.
A 9 de setembro de 2014, a ERSE emitiu uma decisão relativa à certificação da REN Rede Elétrica e da REN
Gasodutos, na qualidade de operadores de transporte de eletricidade e gás natural, respetivamente, sob
um quadro de total separação jurídica e patrimonial, sujeitando-as ao cumprimento de um conjunto de
condições para garantia da independência (a “Decisão”).
A 31 de julho de 2015 a ERSE considerou estas condições cumpridas, conforme comunicação ao mercado,
datada de 4 de agosto de 2015. Vide secção Certificação da ERSE no Capítulo 13.8 – “Legislação aplicável
às atividades do Emitente”.
O incumprimento pela REN ou pelas suas subsidiárias das condições impostas pela Decisão poderá resultar
em ações adversas pelas entidades regulatórias, incluindo a rescisão da respetiva concessão e, portanto, tal
incumprimento poderia afetar adversa e significativamente a atividade, a situação financeira e os resultados
operacionais da REN.
A rendibilidade futura da REN pode ser afetada de forma adversa por alterações recentes ou futuras
no regime de remuneração e tarifas estabelecido pela ERSE e outra legislação ou regulamentação
aplicável
A larga maioria dos lucros da REN provém das atividades reguladas da eletricidade e do gás natural,
recuperados através de tarifas reguladas. As tarifas são fixadas anualmente pela ERSE de acordo com os
critérios constantes do quadro regulatório por si estabelecido, revistos a cada três anos com o início de cada
período regulatório.
Em dezembro de 2014, para a eletricidade, a ERSE publicou um documento final intitulado “Proveitos
permitidos e ajustamentos para 2015 das empresas reguladas do setor elétrico” que estabeleceu uma taxa
prospetiva de remuneração dos ativos de transporte de eletricidade de 6,4% indexada à rendibilidade média
das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos, correspondente a uma taxa de rendibilidade
dessas obrigações de 3,60%. Esta taxa é posteriormente apurada em definitivo quando são conhecidos os
valores reais do indexante. Mais recentemente, em 13 de outubro de 2017, foi publicado pela ERSE um
comunicado sobre a sua “Proposta para as tarifas e preços da energia elétrica em 2018 e de parâmetros
para o período de regulação 2018 a 2020” (cuja versão integral é confidencial), no qual, em termos gerais,
se estabelece uma taxa prospetiva de remuneração dos ativos de transporte de eletricidade de 5,50%
indexada à média das cotações diárias das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa com maturidade
a 10 anos, correspondente a uma taxa de rendibilidade dessas obrigações de 2,70%. Esta taxa é
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posteriormente apurada em definitivo quando são conhecidos os valores reais do indexante.
Por sua vez, no que diz respeito ao gás natural, em junho de 2016, a ERSE publicou um documento final
intitulado “Parâmetros de regulação para o período dos anos gás de 2016-2017 a 2018-2019” que estabeleceu
uma taxa prospetiva de remuneração dos ativos de alta pressão das infraestruturas de gás natural de 5,9%
também indexada à rendibilidade média das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos,
correspondente a uma taxa de rendibilidade dessas obrigações, de 2,78%. Esta taxa é posteriormente
apurada em definitivo quando são conhecidos os valores reais do indexante.
Independentemente desta informação, não será possível assegurar que a ERSE não venha a alterar
substancialmente o enquadramento regulatório ou a fixar tarifas em termos que tenham um efeito adverso
significativo na atividade, na situação financeira ou nos resultados operacionais da REN.
Nos termos da Lei do Orçamento de Estado para 2017, quaisquer custos incorridos em relação a encargos
municipais para a utilização do solo não podem ser refletidos nas tarifas cobradas aos consumidores finais.
Não obstante, é incerto como esta determinação da lei será aplicada. Deve igualmente ser tido em conta
que esta determinação se aplica apenas ao ano de 2017 e caso o Estado pretenda a sua aplicação em anos
subsequentes, esta deverá ser objeto de nova iniciativa legislativa. No quadro da REN, esta medida tem
reflexo fundamentalmente nas infraestruturas de distribuição de gás natural. A REN procurou proteção
contratual para estes possíveis custos adicionais no âmbito do contrato celebrado para aquisição do Negócio
Adquirido, tendo o direito a ser compensada pela EDP na eventualidade de ter que suportar os referidos
custos adicionais.
Adicionalmente, a REN, nos termos da lei e regulamentos publicados pela ERSE, realiza pagamentos a outros
stakeholders do SEN (incluindo centrais de produção elétrica) no quadro de mecanismos de equilíbrio de
custos do sistema. O reembolso de tais montantes é refletido nas tarifas a serem cobradas aos consumidores
finais. Esse reembolso está sujeito a prazos que são determinados por decisão da ERSE ou do Governo.
Uma parte do financiamento dos custos de interesse económico geral, no caso da eletricidade, e do
financiamento da redução da tarifa de acesso às redes no caso do gás natural, a entregar pela REN é
realizado através de verbas que são definidas no quadro do Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do
Sistema Energético FSSSE, e não provém por isso das tarifas cobradas aos consumidores finais.
Consequentemente, se o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Sistema Energético não dispuser de
fundos suficientes para realizar estes pagamentos, ou estes não forem decididos pelo Governo, um
mecanismo alternativo de pagamento terá de ser implementado pela ERSE ou pelo Governo, nomeadamente
através da inclusão destes custos nas tarifas a serem cobradas aos consumidores finais. Importa referir sobre
este assunto que no seu comunicado de tarifas de 2018 para o SEN, a ERSE confirma a não consideração
destas verbas para as tarifas do SEN de 2018 dado que nos últimos três anos as transferências “até à data
serem residuais” face aos valores previstos.
Os proveitos que a REN aufere pelas atividades reguladas que exerce nos setores da eletricidade e do
gás natural baseiam-se num conjunto de pressupostos que podem revelar-se incorretos
As atividades reguladas da REN têm como principais motores de remuneração a sua base de ativos
remunerada (“RAB”) e a recuperação de custos operacionais. O retorno do RAB baseia-se numa taxa de
retorno ("RoR") definida no início de cada período regulatório de três anos e a sua evolução anual está
indexada à rendibilidade das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos.
O modelo regulatório da eletricidade iniciado em 2009 introduziu vários incentivos de eficiência, tanto para
despesas de capital ("capex") como para custos operacionais ("opex"). No atual período regulatório e no caso
do capex para a maioria dos projetos de eletricidade, os custos reais de investimento da REN são comparados
com um "custo de referência" definido pelo regulador, que tem em consideração as características técnicas
do projeto. Se o projeto for considerado eficiente ao abrigo deste mecanismo, será aplicada uma bonificação
de 75 pontos base à RoR aplicada aos ativos de eletricidade. Adicionalmente à bonificação da RoR, caso os
investimentos sejam eficientes, o valor considerado para efeitos do RAB é superior ao custo real da REN
(somente para efeitos de remuneração e depreciação).
Por outro lado, o valor permitido de custos operacionais é baseado numa fórmula “revenue-cap”, o que
significa que existe um limite máximo anual. Este montante máximo anual evolui de acordo com o deflator
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do PIB, com os objetivos de eficiência impostos pelo regulador e pela expansão da infraestrutura. O opex
decorrente da expansão da atividade e da infraestrutura também está sujeito a um mecanismo de “cap”.
Em 2010, a ERSE introduziu incentivos de eficiência ao opex para as atividades de alta-pressão no gás natural
(excluindo a atividade de gestão do sistema), tendo estendido estes incentivos ao armazenamento
subterrâneo em 2013 e à gestão de sistema em 2016, mas apenas aplicável a uma fração reduzida do custo.
O racional do mecanismo de incentivos de eficiência ao opex definidos para o gás natural, refletem o
mecanismo de eficiência para a eletricidade acima descrito. No entanto, ao contrário da eletricidade, não
foram definidos incentivos de eficiência ao capex para o gás natural.
Se os parâmetros que influenciam a remuneração da REN não estiverem definidos de forma adequada (se,
por exemplo, forem definidas metas de eficiência excessivamente exigentes), a atividade da REN, a situação
financeira e os resultados operacionais podem ser adversa e significativamente afetados.
As flutuações dos desvios tarifários podem afetar negativamente as decisões regulatórias e afetar
negativamente as notações de crédito da REN
Os proveitos permitidos das atividades reguladas da REN são estabelecidos anualmente pela ERSE,
considerando vários pressupostos sobre os diversos contributos de remuneração da REN. Estes proveitos
permitidos são cobrados aos utilizadores das infraestruturas e redes através de tarifas, definidas
considerando os proveitos permitidos anuais estimados da REN e o consumo esperado de energia.
Na medida em que as tarifas são calculadas com base em previsões, podem ocorrer desvios entre os valores
reais e os valores previstos (por exemplo, diferenças nos custos e na procura). Essa diferença entre o valor
efetivamente recebido e o valor que deveria ter sido recebido é designada por "desvio tarifário" e é
recuperado ou devolvido dois anos após a sua verificação, através do seu registo nas tarifas desse ano. O
valor permitido é registado no ano a que respeita. O desvio é registado nas contas da REN no ano em que
ocorre, a pagar ou receber, conforme aplicável. Um aumento do desvio tarifário significa um aumento no
montante de recebimentos de tarifas que a REN tem pendente. Isso pode levar a uma pressão sobre o
regulador para não aumentar as tarifas nos anos futuros nomeadamente pela imposição de um diferimento
de proveitos para limitar os níveis tarifários. No caso de aumento do desvio tarifário, a REN pode ver-se
obrigada a emitir dívida adicional para fazer face às suas necessidades de fundo de maneio, o que contribui
para um aumento da dívida líquida e dos custos com juros de financiamento, tendo um impacto negativo
nas notações de crédito da REN.
Se o desvio tarifário diminuir (devido a uma recuperação das tarifas), a dívida líquida da REN também pode
diminuir, o que tem um impacto positivo nas notações de crédito. No entanto, nessa situação, a REN
reconhece impostos diferidos resultando num aumento nos impostos considerados para efeitos de cálculo
dos Funds From Operations ("FFO"). Este aumento de imposto leva, consequentemente, a um impacto
negativo no FFO e no FFO / Dívida Líquida, um indicador amplamente utilizado pelas agências de rating. Na
maioria das vezes, o impacto negativo sobre o FFO devido a impostos diferidos é mais significativo do que o
efeito positivo sobre a dívida líquida.
As altas flutuações nos desvios tarifários podem levar a uma deterioração significativa das notações de
crédito, o que, por sua vez, pode afetar negativamente a notação de crédito da REN e aumentar os seus
custos de financiamento. Vide secção “A REN pode ser afetada por descidas adicionais na sua notação de
risco de crédito” do Capítulo 4.1 – “Riscos Relacionados com a Atividade e o Setor do Emitente”.
A não renovação ou o termo, a resolução antecipada ou alterações unilaterais das concessões
atribuídas à REN ou das autorizações ou licenças de que a REN dispõe podem impedir a realização do
valor total de certos ativos e provocar perdas de lucros futuros sem que haja uma compensação
adequada
A REN atua nos setores da eletricidade e do gás ao abrigo de concessões e licenças atribuídas pelo Estado
Português. A concessão da REN para a exploração da RNT tem um prazo de 50 anos, com início em 15 de
junho de 2007, enquanto as três concessões para as atividades do setor do gás natural foram concedidas
pelo prazo de 40 anos, com início em 26 de setembro de 2006. A concessão da Enondas para a exploração
da zona piloto destinada à produção de energia elétrica a partir das ondas do mar tem uma duração de 45
anos, com início em 20 de novembro de 2010. Contudo, em circunstâncias específicas, estas concessões
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podem ser antecipadamente terminadas ou alteradas unilateralmente pelo Estado Português. Estas
concessões preveem sistemas de compensação concebidos para proteger a recuperação dos investimentos
efetuados pela REN. A recuperação destes investimentos está condicionada aos termos e estabilidade do
enquadramento das concessões a médio e longo prazo. Estes são aspetos que, em termos gerais, estão fora
do controlo da REN.
Diversos ativos da REN utilizados no contexto destas concessões podem ser considerados ativos estratégicos
essenciais para efeitos do Decreto-Lei n.º 138/2014, de 15 de setembro, de acordo com o qual a realização
de transações que tenham tais ativos como objeto e envolvam entidades que não pertençam à União
Europeia ou ao Espaço Económico Europeu poderão estar limitadas ou proibidas por oposição do Governo.
Adicionalmente a não renovação, a cessação antecipada ou a alteração unilateral de concessões,
autorizações ou licenças afetam, adversa e materialmente, a atividade, as condições financeiras e os
proveitos operacionais da REN. No caso da não renovação ou cessação, por qualquer motivo, das concessões
da REN, conforme previsto no regime legal e contratual aplicável, os bens e meios afetos à concessão
reverterão para o Estado Português.
Em acréscimo, o incumprimento dos termos da concessão poderá originar a rescisão da mesma. Se um
contrato de concessão for rescindido pelo Estado Português com base num incumprimento dos termos de tal
concessão pela REN, os ativos da concessão reverterão para o Estado Português. Em tais circunstâncias, a
transmissão dos bens e meios afetos à concessão para o Concedente será feita a título gratuito, enquanto o
Estado Português poderá ter direito a receber uma indemnização a título de responsabilidade civil. A perda
de qualquer um dos ativos da concessão da REN poderá afetar, adversa e materialmente, a sua atividade,
os seus resultados operacionais e a sua situação financeira.
Um risco similar aplica-se aos ativos regulados incluídos no Negócio Adquirido.
A REN pode ser afetada de forma adversa por alterações da legislação ou regulamentação fiscal ou
por aumento de impostos ou redução de benefícios fiscais, em particular os referentes à CESE
A alteração de leis ou regulamentos fiscais pelas autoridades tributárias portuguesas ou por qualquer
organismo governamental, incluindo alterações na interpretação ou implementação dos mesmos, podem
afetar, adversa e significativamente, a atividade, situação financeira e resultados operacionais da REN.
A título exemplificativo, a legislação aprovada em 2013 exigiu o pagamento pelos operadores no setor da
energia em Portugal da CESE.
A CESE é tributada sobre o valor contabilístico líquido dos ativos da REN nas seguintes categorias:




Ativos fixos tangíveis;
Ativos intangíveis (salvo algumas exceções); e
Ativos financeiros afetos a concessões ou a atividades licenciadas.

No que respeita a atividades reguladas, a CESE incide sobre os ativos líquidos considerando o mais elevado
dos seguintes valores (i) os ativos regulados relevantes (conforme reconhecido e usado pela ERSE para efeitos
de determinação dos proveitos permitidos para o ano seguinte); ou (ii) o valor contabilístico líquido de tais
ativos à data de 1 de janeiro do exercício financeiro em causa. A CESE é tributada à taxa de 0,85%. A CESE
não pode ser, direta ou indiretamente, recuperada nas tarifas nem será considerada para efeitos de
determinação do respetivo custo de capital dos ativos regulados da REN. Em acréscimo a CESE não é
dedutível para efeitos fiscais.
As subsidiárias REN Rede Eléctrica, REN Gasodutos e REN Armazenagem foram afetadas pela CESE e pagaram
CESE em 2016 no montante de 25,9 milhões de euros. No entanto, cada uma das subsidiárias contestou a
legalidade da CESE e intentou processos legais para contestar esse pagamento (REN Rede Eléctrica e REN
Gasodutos em 15 de junho de 2015 e REN Armazenagem em 15 de maio de 2015), solicitando o reembolso
dos pagamentos já efetuados. Os processos ainda estão em curso. Em 2017, a CESE ascendeu a 25,8 milhões
de euros e terá um impacto correspondente no lucro líquido da REN.

50

A este respeito, importa referir que em 2017 o respetivo valor da CESE corresponde a aproximadamente 3,8
milhões de euros, tendo a REN o direito a ser compensada no âmbito do contrato celebrado para aquisição
do Negócio Adquirido.
É possível que a CESE permaneça em vigor nos próximos anos, e não há garantias de que no futuro não seja
criado um imposto similar ou mais gravoso, seja de forma extraordinária ou permanente. A manutenção ou
a extensão da CESE (ou a imposição de impostos similares ou mais gravosos) podem ter um efeito adverso
relevante sobre a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN e podem afetar
negativamente sua capacidade de pagamento de dividendos. Este risco encontra-se também presente nos
ativos regulados incluídos no Negócio Adquirido.
A aprovação de qualquer legislação que exclua a REN das atividades de gestão do sistema afetaria
adversamente a Sociedade
Ocorreram discussões na Assembleia da República portuguesa relativas à intenção de excluir a REN das
atividades de gestão do sistema, o que inclui, em particular, a gestão e o planeamento da rede. Um dos
partidos políticos - Bloco de Esquerda - propôs uma nova lei nesse sentido, que foi rejeitada pela Assembleia
da República em junho de 2017. No entanto, as propostas para excluir a REN das atividades de gestão do
sistema podem ser apresentadas novamente, no futuro, e caso sejam bem-sucedidas, eliminarão uma das
fontes de receita da REN e afetarão negativamente a atividade, a situação financeira e os resultados
operacionais da REN.
O endividamento significativo da REN poderá afetar negativamente a situação financeira e
capacidade para suportar desenvolvimentos adversos
A REN tem um nível de endividamento significativo e está sujeita a obrigações de pagamento de serviço da
dívida. Em 30 de setembro de 2017 o endividamento financeiro líquido da REN ascendia a €2.540,6 milhões.
Em particular, a REN celebrou um contrato de financiamento de curto prazo (bridge loan) para financiar a
Aquisição, em 11 de maio de 2017, com o prazo inicial de sete meses, com opção de prorrogação pela REN
por dois períodos adicionais de seis meses cada (tendo sido já prorrogado uma primeira vez). A REN
pretende reembolsar tal financiamento em parte com os resultados desta Oferta. A dívida da REN pode
exigir que uma parte significativa dos fluxos de caixa gerados pelas suas atividades seja alocada à
amortização periódica do capital e ao pagamento dos juros da dívida, limitando assim a sua capacidade para
desenvolver a sua atividade e para planear ou reagir a alterações na atividade e no setor, potenciando desta
forma a vulnerabilidade da REN a condições económicas e setoriais adversas. A documentação contratual
relativa ao endividamento da REN contém disposições que podem, em determinadas circunstâncias (tais
como change of control, descidas de rating, revogação de licenças de concessões ou uma alteração
legislativa com impacto material na atividade da REN) acionar a aplicação de vencimento antecipado da
respetiva dívida. Adicionalmente, os termos que regem o endividamento da REN impõem compromissos
relativos a alavancagem financeira que podem restringir a flexibilidade da REN e ter um impacto negativo
na sua capacidade para implementar a sua estratégia.
A REN poderá ser negativamente afetada por flutuações nas taxas de juro e falta de disponibilidade
de financiamento em condições favoráveis
As flutuações nas taxas de juro afetam tanto os proveitos como os custos de financiamento da REN. Em
primeiro lugar, a ERSE estabelece uma RoR das atividades da eletricidade e do gás natural indexada à taxa
média das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos, com as taxas de base determinadas
para cada período regulatório. Assim, se se verificar uma redução das taxas das Obrigações do Tesouro da
República Portuguesa, a RoR das atividades da eletricidade e do gás natural reduzir-se-á automática e
paralelamente.
As taxas de juro afetam os custos de financiamento da REN. A partir de 30 de setembro de 2017, 40,5% da
dívida da REN era de taxa variável. Se as taxas de juro se agravarem mais do que o previsto, ou se a obtenção
de novas fontes de financiamento se revelar mais dispendiosa do que no passado (devido, por exemplo, à
depreciação da notação de risco de crédito da REN), os custos com o pagamento de juros aumentarão e a
atividade, a situação financeira e os resultados operacionais poderão ser afetados de forma adversa e
significativa. Adicionalmente, a REN não cobriu na sua totalidade a sua exposição a alterações desfavoráveis
nas taxas de juro, consequentemente tais alterações poderão afetar, adversa e significativamente, a
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atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
A REN pode ser afetada por descidas adicionais na sua notação de risco de crédito
A capacidade de a REN obter financiamento em condições favoráveis depende de vários fatores, incluindo
a estabilidade financeira, tal como refletida nos resultados operacionais da REN e em notações de risco de
crédito emitidas por agências de notação de risco de crédito internacionalmente reconhecidas,
nomeadamente, a Fitch, a S&P e a Moody’s (todas registadas junto da ESMA – European Securities and
Markets Authority, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 16 de setembro). Desde 14 de outubro de 2015, a REN está classificada como Baa3 (outlook estável),
BBB- (outlook positivo) e BBB (outlook estável), pela Moody’s, pela S&P e pela Fitch, respetivamente.
A REN pode sofrer alterações na sua notação de risco de crédito, o que pode afetar a sua capacidade de
financiamento, o custo do mesmo, ou desencadear mecanismos previstos nos contratos de financiamento
como, por exemplo, a prestação ou reforço de garantias, podendo, de igual modo, afetar de forma adversa
e significativa a atividade, situação financeira e resultados operacionais da REN.
A REN pode não ter capacidade para financiar os investimentos planeados ou outros investimentos
As atividades atuais da REN exigem investimentos significativos. A REN espera financiar uma parte
substancial destes investimentos fazendo uso dos fluxos de caixa gerados pelas suas atividades operacionais
mas, se estes não forem suficientes, pode vir a ter de financiar uma parte significativa dos investimentos
previstos através de fontes externas, incluindo empréstimos bancários e ofertas nos mercados de capitais.
A REN poderá não conseguir angariar os financiamentos necessários para levar a cabo os investimentos
planeados ou outros investimentos em condições aceitáveis, ou mesmo em quaisquer condições. Caso a REN
não consiga angariar o financiamento necessário, poderá ver-se forçada a reduzir os investimentos previstos
ou outros investimentos, o que poderá frustrar a implementação da estratégia da REN ou afetar, adversa e
significativamente, a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
A REN pode não conseguir executar com sucesso a sua estratégia de negócio, designadamente caso
existam atrasos na aprovação de planos de investimento
A capacidade da REN de executar com sucesso a sua estratégia encontra-se dependente de um conjunto de
fatores, incluindo a sua capacidade para atingir os seus objetivos no sentido de se focar nas atividades
reguladas da eletricidade e do gás natural em Portugal, melhorar a performance operacional e a qualidade
de serviço, criar uma plataforma de infraestrutura de energia integrada e otimizar a sua estrutura de
capital.
Estes objetivos estratégicos podem não ser atingidos. Caso a REN não consiga atingir estes objetivos
estratégicos, os seus resultados operacionais poderão diminuir, afetando de forma adversa a sua situação
financeira. A capacidade para atingir os referidos objetivos encontra-se condicionada por diversos riscos,
incluindo os riscos específicos relacionados com o seu plano estratégico, designadamente, o risco de atrasos
na aprovação de planos de investimento ou quaisquer alterações aos mesmos pela entidade reguladora
competente ou por qualquer outra entidade competente.
Em particular em relação aos planos de investimento, em março de 2017, a REN apresentou uma proposta
de Plano (decenal) de Desenvolvimento e Investimento para a eletricidade e outra para o gás natural. Após
revisão e comentários da ERSE e da DGEG e do término do prazo para consulta pública serão apresentados
planos revistos. A DGEG tem então 30 dias a partir da data de receção da proposta final para enviar a sua
recomendação ao Membro do Governo responsável pela área da energia, a quem depois compete tomar a
decisão final no prazo de 30 dias subsequente. O Membro do Governo pode, fundamentadamente, recusar
a aprovação do plano, no caso de a proposta final não prever desenvolvimentos e investimentos necessários
ao cumprimento dos objetivos de política energética ou não contemplar as alterações determinadas pela
DGEG ou pela ERSE. As recentes alterações legislativas estabeleceram que, previamente à decisão do
Membro do Governo responsável pela área da energia, os planos de investimento devem ser discutidos na
Assembleia da República portuguesa.
A prática recente demonstra que têm existido atrasos no cumprimento de alguns prazos estabelecidos na
legislação relevante. O risco de atrasos na aprovação de planos de investimento ou quaisquer alterações aos
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mesmos pela entidade reguladora competente ou por qualquer outra entidade competente podem causar
atrasos significativos na aprovação dos projetos, na construção de novas infraestruturas, implicar a não
construção de infraestruturas previstas e, no caso da eletricidade, eventuais perdas significativas em
investimentos que a REN já tenha realizado, afetando, assim, adversa e significativamente, a capacidade
de implementação da estratégia empresarial, a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
Por sua vez, no que diz respeito aos investimentos de substituição, e por via dos contratos de concessão
celebrados com a República Portuguesa, a REN está obrigada a atuar e a tomar medidas que assegurem a
segurança e a qualidade do serviço, a prever medidas destinadas a garantir o cumprimento dos objetivos
definidos pelas políticas energéticas e a manter as redes de transporte em boas condições de operabilidade,
tanto ao nível da proteção de pessoas e bens como de qualidade de serviço e segurança do abastecimento.
Para satisfazer estes requisitos, a REN tem vindo a desenvolver e a remodelar as redes de transporte,
obtendo, sempre que necessário, as respetivas licenças administrativas. A falta de obtenção de tais licenças
poderá afetar a capacidade de a REN manter a rede de transporte e outros ativos em condições apropriadas
e afetar significativamente a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
Atrasos nos projetos de construção de redes podem afetar, adversa e significativamente, a atividade,
a situação financeira e os resultados operacionais da REN
Os projetos de construção de redes que a REN executa comportam certos riscos, tais como escassez ou
aumentos do custo de materiais e mão-de-obra, aumento dos custos de financiamento ou incapacidade de
obtenção de financiamento, atrasos na obtenção das aprovações administrativas e regulatórias, incluindo
autorizações ambientais, oposição ao desenvolvimento de infraestruturas de energia por parte de grupos
políticos e outros, termo e/ou não renovação de direitos existentes sobre bens imobiliários, desempenhos
insuficientes por parte de empreiteiros e subempreiteiros, insolvência dos empreiteiros, subempreiteiros ou
outros fornecedores e perturbações, quer resultantes de condições climáticas adversas, quer de problemas
técnicos e ambientais imprevistos. Qualquer um destes fatores pode originar atrasos (ou adiamentos
significativos) na conclusão dos projetos de construção ou no início das operações e pode aumentar os custos
associados a esses projetos. A incapacidade para finalizar projetos de construção da rede atempadamente
poderá afetar, adversa e significativamente, a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais
da REN.
A REN está sujeita a riscos operacionais
No decorrer normal da sua atividade, a REN está sujeita a certos riscos operacionais, tais como interrupções
de serviços, erros, fraude de terceiros e atrasos na prestação de serviços. A REN monitoriza continuamente
tais riscos através de, entre outros meios, sistemas administrativos e de informação e da contratação de
seguros para cobertura de determinados riscos operacionais. Qualquer falha no sistema de gestão de risco
da REN e políticas de controlo relativas aos riscos operacionais poderá afetar, adversa e significativamente,
a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
Uma falha nos sistemas informáticos (“TI”) poderá afetar adversamente as operações da REN
As TI da REN têm uma importância crítica no suporte de todas as atividades do seu negócio. A ocorrência de
falhas no sistema de TI poderá resultar de falhas técnicas, erros humanos, falta de capacidade do sistema,
falhas de segurança, mau funcionamento do software, falhas do hardware, cortes de energia, desastres
naturais e outras vulnerabilidades. A introdução de novas tecnologias, a transformação digital, o aumento
exponencial do número de equipamentos ligados, as interligações com outras entidades e o aumento da
necessidade de acesso remoto expõem a REN a novas ameaças. A REN está exposta a potenciais ataques
cibernéticos e de piratas informáticos. Qualquer falha ou mau funcionamento dos sistemas de TI da REN,
devido a ataques externos realizados com sucesso ou a outras causas, poderá resultar em violações de
confidencialidade, em atrasos ou na perda de dados e poderá ter um efeito negativo significativo para a
atividade, situação financeira, resultados operacionais e reputação da REN.
Mudanças tecnológicas e inovações no setor de energia podem afetar negativamente a REN
As tecnologias usadas no setor da energia têm mudado e vão continuar a mudar e a evoluir no futuro. As
técnicas para a produção, transporte e distribuição de eletricidade e gás natural estão a melhorar
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constantemente e a tornar-se mais complexas. Para manter a sua competitividade e expandir a sua atividade
a REN deverá ajustar-se às alterações tecnológicas de forma eficiente.
Em acréscimo, a expansão do uso de fontes de energia renováveis, a saber, energia eólica e solar, pode
criar desafios para o ORT. Como a disponibilidade de vento e luz solar é parcialmente imprevisível, a
integração dessas fontes na rede elétrica envolve uma gestão mais complexa de todo o sistema.
Além disso, outros desafios podem surgir resultantes de uma produção cada vez mais descentralizada, à
medida que cada vez mais consumidores industriais e residenciais instalam as suas próprias infraestruturas
de geração e têm a oportunidade de vender energia à rede. Outros desenvolvimentos tecnológicos futuros,
como a implementação de redes inteligentes e/ou armazenamento de energia, poderão igualmente
introduzir complexidade no sistema, bem como produzir mudanças na estrutura e nas bases do setor.
Por outro lado, as melhorias tecnológicas que permitem aos consumidores finais gerir eficientemente os
seus consumos de energia podem levar a poupanças de energia, contribuindo para a estabilização do
consumo de energia e, consequentemente, reduzindo a necessidade de crescimento ou alterando a natureza
dos investimentos necessários nas redes elétricas. Adicionalmente, a utilização crescente de tecnologias
como, a produção através de energias renováveis e o armazenamento de energia, têm o potencial de ter
um impacto negativo na procura de gás natural e eletricidade e consequentemente na necessidade e
utilização das respetivas infraestruturas.
Consequentemente, se a REN não conseguir adaptar a sua estratégia e a sua atividade às futuras mudanças
tecnológicas e inovações, as redes da REN poderão tornar-se mais difíceis de projetar, desenvolver, operar
e gerir, o que pode afetar negativamente a qualidade da atividade e a posição financeira da REN.
As operações da REN podem dar lugar a acidentes graves para a saúde e segurança
As operações da REN apresentam um número significativo de riscos para a saúde e segurança e que poderão
potenciar a ocorrência de acidentes graves, causando danos materiais, pessoais ou mortes. Em particular,
a falha no cumprimento dos procedimentos de segurança operacionais poderá conduzir à ocorrência de tais
acidentes. A ocorrência de tais acidentes e os danos materiais ou pessoais resultantes dos mesmos expõem
a REN, e os seus responsáveis, a possível responsabilidade civil, criminal ou contraordenacional e a danos
reputacionais, os quais poderão afetar, adversa e significativamente, a atividade, a situação financeira e os
resultados operacionais da REN.
A REN pode incorrer em custos futuros relativos aos planos de pensões de reforma e sobrevivência e
de assistência médica
A REN concede complementos de pensões de reforma, pré-reforma e sobrevivência (“Plano de Pensões”) e
assegura aos seus reformados e pensionistas um plano de cuidados médicos e outros benefícios, em
condições similares aos trabalhadores no ativo (“Plano de Cuidados Médicos”). Em 30 de setembro de 2017,
a REN registou um montante de €79,6 milhões e de €42,0 milhões, respetivamente, relativos a
responsabilidades com o Plano de Pensões e com o Plano de Cuidados Médicos e outros benefícios. O Plano
de Pensões constitui um plano de benefícios definidos, com fundo autónomo constituído para o qual é
transferida a totalidade das responsabilidades necessárias para cobrir os respetivos encargos que se vão
vencendo em cada um dos períodos. As responsabilidades assumidas pela REN são estimadas anualmente por
atuários independentes, sendo utilizado o método da unidade de crédito projetada. Por sua vez, as
responsabilidades assumidas com o Plano de Cuidados Médicos não se encontram financiadas, estando
cobertas por uma provisão específica. A mensuração e reconhecimento das responsabilidades com este plano
são idênticos ao referido para o Plano de Pensões, exceto no que se refere aos ativos do plano.
Os pressupostos atuariais utilizados no cálculo dos referidos benefícios pós-emprego são os considerados
pela REN e pela entidade especializada em estudos atuariais como aqueles que melhor satisfazem os
compromissos estabelecidos. Contudo, no futuro a REN não poderá garantir que não irá registar alterações
aos pressupostos atuariais respeitantes àqueles planos. Essas alterações nos pressupostos poderão conduzir
a diferenças atuariais, determinar que o nível de cobertura de tais responsabilidades se torne insuficiente
e implicar custos adicionais para a REN. Os riscos mais críticos relacionados com a contabilização de pensões
estão muitas vezes associados ao retorno dos ativos do plano de pensões, à taxa de desconto utilizada para
avaliar o valor atual de futuros pagamentos e às tabelas de mortalidade e outros pressupostos demográficos.
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Em acréscimo, o valor dos ativos que integram o património do fundo de pensões da REN depende da
evolução futura dos mercados de capitais. Uma quebra acentuada dos mercados de capitais poderá implicar
que o valor dos ativos em carteira se torne insuficiente para cobrir as responsabilidades assumidas pelo
fundo.
As responsabilidades relativas ao Plano de Pensões e ao Plano de Cuidados Médicos podem exercer uma
pressão relevante sobre os fluxos de caixa da REN, o que poderá afetar negativamente a sua atividade, a
sua situação financeira e os seus resultados operacionais.
A REN poderá enfrentar interrupções laborais que interfiram com as suas operações e atividade
A 31 de dezembro de 2016, 41% dos trabalhadores da REN eram sindicalizados. Não obstante a REN acreditar
que mantém relações laborais satisfatórias com os seus trabalhadores, a REN continua a estar sujeita ao
risco de conflitos laborais e litígios laborais que possam resultar em interrupções da atividade operacional
e afetar, adversa e significativamente, a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da
REN. Embora no passado recente não tenham ocorrido na REN quaisquer litígios laborais significativos ou
paralisações, os contratos de trabalho atuais não impedem que no futuro possam ocorrer greves ou
paralisações laborais em qualquer uma das instalações da REN. Qualquer paralisação laboral, por estas ou
outras razões, poderá afetar adversa e significativamente, a atividade, a situação financeira e os resultados
operacionais da REN. A integração dos trabalhadores do Negócio Adquirido poderá acarretar riscos adicionais
associados às relações laborais.
O sucesso da REN depende de ter uma equipa de gestores qualificados e com experiência
O sucesso da REN depende de uma equipa de gestores qualificados e com experiência. A sua capacidade
para se manter competitiva e implementar a sua estratégia depende, em larga medida, dos serviços
prestados pela sua equipa de gestão. Qualquer incapacidade futura para atrair e reter gestores com
adequadas qualificações poderá limitar ou atrasar os esforços de desenvolvimento empresarial da REN.
Adicionalmente, se qualquer um dos quadros chave para a gestão da REN abandonar a sua posição e a REN
não conseguir encontrar um substituto adequado em tempo útil, a atividade, a situação financeira e os
resultados operacionais da REN poderão ser afetados de forma adversa e significativa.
A REN está exposta a riscos de crédito, os quais poderão ser intensificados pelas condições
macroeconómicas
A dependência da REN relativamente a um número limitado de empresas reguladas de distribuição e
comercialização de energia no que respeita à cobrança dos montantes das tarifas aos consumidores finais
de eletricidade e gás natural e entrega à REN dos montantes cobrados relativos à remuneração da REN pela
sua atividade expõe a REN a um risco de crédito, o qual poderá aumentar em períodos de dificuldades
macroeconómicas, como aqueles vividos em Portugal nos anos mais recentes. Se as referidas empresas de
distribuição e comercialização de energia falharem na cobrança efetiva das tarifas e/ou na entrega à REN
dos montantes cobrados em tempo útil ou se não os entregarem de todo, ou ainda se as mesmas deixarem
de operar ou forem objeto de um processo de insolvência, ou outro evento semelhante, os rendimentos e
os fluxos de caixa da REN poderão ser significativamente reduzidos, o que poderá afetar, adversa e
significativamente, a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
Em acréscimo, o risco de crédito da REN está concentrado num número reduzido de empresas reguladas de
distribuição e comercialização de energia, sendo que, em termos gerais, a REN seria obrigada a continuar a
prestar-lhes serviços, mesmo que aqueles não consigam realizar os pagamentos relativos aos serviços de
energia prestados pela REN.
Esta situação é fortemente monitorizada pela ERSE e a mitigação do risco está a ser analisada por esta
entidade. O sistema de garantias está igualmente a ser revisto pela ERSE e foi sujeito a um processo de
consulta pública.
Em geral, a REN apenas recebe tarifas diretamente de empresas reguladas comercializadoras de energia ou
de empresas de distribuição. No setor do gás, as empresas comercializadoras de energia pagam à REN pela
utilização direta da infraestrutura do gás, do terminal de GNL em Sines, instalações de armazenamento
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subterrâneo e tarifas de entrada na rede ou pela sua comercialização a clientes diretamente ligados à rede
de alta pressão (e.g. centrais e indústrias de ciclo combinado e indústrias e utilizadores). As tarifas aplicadas
nos pontos de entrega às empresas de distribuição são pagas à REN por empresas reguladas de distribuição.
No setor da eletricidade, a faturação é emitida pelas empresas de distribuição às empresas de
comercialização, exceto no caso de produtores de energia que têm uma tarifa específica de rede pela
injeção de eletricidade na rede e que pagam diretamente à REN, no caso das principais centrais energéticas
e através do comercializador de último recurso, no caso de energias renováveis e centrais de cogeração.
Os ativos da REN poderão ser danificados por catástrofes naturais e por catástrofes provocadas pelo
homem e a REN e os seus responsáveis podem incorrer em responsabilidade de natureza civil, criminal
ou contraordenacional daí resultantes
Os ativos da REN incluem postos de corte, de seccionamento, de transição, subestações elétricas, linhas
aéreas e subterrâneas de transmissão de energia elétrica em muito alta tensão, rede de telecomunicações
de segurança (incluindo repetidores de feixes hertzianos), estações de regulação e medida de gás natural,
redes de transporte de gás natural, postos de redução de pressão de gás natural, redes urbanas de
distribuição de gás natural e de gás de petróleo liquefeito (GPL), instalações de armazenamento de GPL,
instalações de compressão e armazenamento subterrâneo de gás natural, terminal de GNL em Sines, centros
nacionais e regionais de gestão e operação da rede e infraestruturas, edifícios, veículos e outros
equipamentos relacionados.
Estes ativos podem ser danificados por fenómenos naturais ou catástrofes (por exemplo, inundações, ventos
fortes e terramotos) bem como por falhas na manutenção e operação dos equipamentos, atos de vandalismo,
furto, ou terrorismo, ruturas nas condutas, explosões de gás ou danos causados por navios de transporte de
gás natural, por outras catástrofes naturais e/ou provocadas pelo homem (por exemplo, incêndios
florestais).
Apesar de a REN procurar tomar medidas de prevenção contra tais catástrofes, manter estratégias de
recuperação de desastres e/ou assegurar os níveis de cobertura de seguros que considerar adequados do
ponto de vista comercial, caso ocorra algum dano, e este seja substancial, a REN poderá incorrer em perdas
e danos não cobertos pelas apólices de seguros em vigor, o que poderá afetar, adversa e significativamente,
a sua atividade, situação financeira e resultados operacionais.
A REN e os seus responsáveis podem também incorrer em responsabilidade de natureza civil, criminal ou
contraordenacional no decurso normal da sua atividade em resultado de prejuízos causados a terceiros por
via das referidas catástrofes naturais e/ou das catástrofes provocadas pelo homem e pelo mau
funcionamento na manutenção e operação dos ativos. Estas responsabilidades poderão obrigar a REN a
efetuar pagamentos de indemnizações que não estejam cobertos pelas apólices de seguros da REN ou que
excedam a cobertura dessas apólices. Tais pagamentos poderão afetar, adversa e significativamente, a sua
atividade, situação financeira e resultados operacionais. Tais factos podem ainda representar um risco a
outro nível, nomeadamente reputacional, para a REN, bem como refletir-se de forma adversa na confiança
da população em atividades como as que são desenvolvidas pela REN, com potenciais efeitos no
desenvolvimento do plano de negócios da REN.
As atividades da REN estão sujeitas a extensa regulamentação ambiental
A REN encontra-se sujeita a uma vasta regulamentação ambiental no âmbito das diretivas europeias e
legislação portuguesa e que, entre outros aspetos, poderá levar à aplicação de coimas e responsabilidade
civil no caso de a REN não cumprir os requisitos aplicáveis. Essa regulamentação exige que sejam elaborados
estudos de impacto ambiental para projetos futuros, que se obtenham licenças, autorizações e outras
aprovações e que se cumpram os requisitos impostos por tais licenças, declarações de impacto ambiental,
autorizações e regras.
Neste âmbito, a REN está sujeita aos seguintes riscos:


Não aprovação dos estudos de impacto ambiental pelas autoridades de avaliação ambiental ou
outras autoridades governamentais;
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Declarações de impacto ambiental desfavoráveis;



Oposição pública que acarrete atrasos ou modificações de qualquer projeto apresentado; ou



Leis ou regulamentos virem a ser alterados ou interpretados em termos que resultem num aumento
dos custos das atividades desenvolvidas pela REN ou que conduzam à necessidade de a REN ter de
alterar significativamente as atividades desenvolvidas ou os projetos para as empresas em que a
REN detenha investimentos.

Nos últimos anos, as obrigações no domínio ambiental tornaram-se mais rigorosas na UE e,
consequentemente, em Portugal. Embora a REN tenha vindo a efetuar os investimentos necessários para
cumprir os requisitos impostos por lei e esteja atualizada no que respeita à evolução do regime jurídico
nacional e da UE, a evolução da regulamentação ambiental futura pode afetar, adversa e significativamente,
a sua atividade, situação financeira e resultados operacionais.
A incapacidade da REN para cumprir a regulamentação ou obrigações em vigor no domínio ambiental ou as
alterações de regulamentação ou à sua interpretação ou aplicação ou às obrigações aplicáveis neste domínio
poderão afetar, adversa e significativamente, a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais
da REN.
A REN depende da expropriação de terrenos e da constituição de direitos de servidão sobre terrenos
para a construção das redes de transporte e unidades de armazenamento
Para construir ou alargar as redes de transporte de eletricidade e de gás natural em Portugal continental, a
REN depende da expropriação de terrenos para fins de interesse público e da constituição de direitos de
servidão sobre terrenos nos quais a rede será construída. Estes terrenos são utilizados para instalar,
designadamente, subestações de eletricidade, postes das linhas aéreas de transporte e redes de transporte
subterrâneas, gasodutos de gás natural, postos de regulação, centros de operação e manutenção e estações
de gás, bem como para licenciar o desenvolvimento de novas cavidades de salgema em cavernas
subterrâneas de armazenamento. 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 afetar adversamente
a expansão e reforço das redes de transporte de eletricidade e de gás natural.
A REN poderá enfrentar oposição pública ou falta de apoio das comunidades estabelecidas nas
imediações das redes de transporte de gás natural e eletricidades existentes e/ou projetadas
Se as comunidades estabelecidas nas imediações das redes de transporte de gás natural e eletricidade
existentes e/ou projetadas se mobilizarem contra as redes de transporte existentes e/ou contra a
construção de novas redes de transporte ou propuserem ações legais contra a manutenção das redes de
transporte existentes ou a construção de novas redes de transporte, poderá ser mais difícil ou até impossível
para a REN manter e/ou obter todas as licenças e/ou autorizações necessárias para a manutenção e/ou
construção de tais redes de transporte, o que poderá afetar, adversa e significativamente, a atividade, a
situação financeira e os resultados operacionais da REN.
A REN foi, e poderá voltar a ser no futuro, objeto da mobilização das comunidades contra a construção de
novas redes de transporte. Alguns desses movimentos têm evoluído para processos legais que continuam
pendentes e que têm atrasado a construção de algumas das redes de transporte da REN. Como regra geral,
as licenças ou autorizações concedidas à REN apenas podem ser utilizadas na medida em que não colidam
com direitos civis de terceiros (tais como o direito ao descanso ou o direito de propriedade). No caso de um
litígio, um tribunal português poderá decidir que tais direitos civis devem prevalecer sobre os direitos da
REN ao abrigo das licenças relevantes. Tais circunstâncias poderão afetar, adversa e significativamente, a
atividade, a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
Parte dos ativos imobiliários da REN não se encontra registada junto do registo predial nem junto da
autoridade tributária
Uma parte dos ativos imobiliários da REN não foi objeto de registo junto do registo predial nem junto da
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autoridade tributária. No que respeita ao registo predial, a titularidade de direito de propriedade sobre
ativos imobiliários está sujeita a registo obrigatório, na medida em que a falta do mesmo poderá conduzir
a que a titularidade dos bens imóveis seja contestada por terceiros. Além disso, existe uma presunção legal
de que o registo predial está correto e não podem ser transmitidos a terceiros quaisquer direitos sobre ativos
imobiliários que não estejam registados em nome da REN.
Nessa medida, caso as entidades em nome de quem os ativos imobiliários estão atualmente registados em
sede de registo predial vendam ou onerem esses bens a terceiros agindo de boa-fé e estes últimos os
registem no registo predial antes de a REN o fazer, tais terceiros tornar-se-ão titulares desses ativos
imobiliários ou beneficiários desses ónus, conforme aplicável. Tais circunstâncias poderão afetar, adversa e
significativamente, a atividade, a situação financeira, os resultados operacionais e as perspetivas futuras
da REN.
O Acordo de Gestão de Consumo de Gás Natural celebrado entre a REN Trading e a Galp Gás Natural,
inclui uma disposição que pode ser entendida como “cláusula de nação mais favorecida”, que pode
ser considerada uma violação das regras da concorrência
A REN Trading tem em vigor um Acordo de Gestão de Consumo de Gás Natural com a Galp Gás Natural
relativamente ao fornecimento de gás natural à central elétrica da Tapada do Outeiro. Nesse acordo, a Galp
Gás Natural 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, determinadas cláusulas relativas à fixação de
preços constantes neste acordo podem vir a ser consideradas uma violação das regras da concorrência. Se
assim for, poderão ser aplicadas coimas e as cláusulas do acordo podem ser declaradas nulas, o que permite
que a Galp Gás Natural passe a praticar preços que poderão afetar adversa e significativamente, a atividade,
a situação financeira e os resultados operacionais da REN.
A REN pode ser afetada pela investigação em curso sobre alegados crimes de corrupção e participação
económica em negócio durante a liberalização do mercado da eletricidade em Portugal
Em 2 de junho de 2017, a Polícia Judiciária (Unidade Nacional de Combate à Corrupção) e o Ministério
Público conduziram buscas na sede da REN no contexto de uma investigação criminal sobre alegados crimes
de corrupção e participação económica em negócio durante a privatização da EDP e a liberalização do
mercado da eletricidade em Portugal. Em particular, o Ministério Público alega que certos administradores
atuais e quadros da EDP, um administrador da REN e um alto quadro da REN e ex-membros do Governo
Português poderão ter estado envolvidos num esquema para beneficiar ilegalmente a EDP, empresa
anteriormente detida pelo Estado Português e que, por sua vez, detinha o monopólio do mercado elétrico,
a propósito da cessação antecipada de determinados contratos de aquisição de energia durante o período
2004-2007.
A REN não é arguida no processo em causa e de momento não é acusada de qualquer prática criminosa. As
razões que levaram as autoridades a constituir um administrador da REN e um alto quadro da REN como
arguidos não são claras, mas a REN encontra-se a trabalhar no sentido de contribuir para se apurarem todos
os factos relevantes. A REN ofereceu-se para colaborar com as autoridades e manifestou-se disponível para
disponibilizar informação adicional.
A REN não pode prever o desfecho da investigação ou de quaisquer diligências associadas. Qualquer
desenvolvimento negativo destas diligências por referência aos colaboradores da REN ou à REN pode
prejudicar a reputação da REN junto do público e dos seus stakeholders e pode afetar adversa e
significativamente a sua atividade, situação financeira e resultados operacionais.
4.2. RISCOS RELATIVOS A AQUISIÇÕES E INVESTIMENTOS RECENTES
A REN pode incorrer em perdas imprevistas ou aumento de custos em conexão com a Aquisição ou pode
não ser capaz de integrar com sucesso o Negócio Adquirido
Em 7 de abril de 2017, a subsidiária da REN, REN Gás, celebrou um contrato de compra e venda de ações (o
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"SPA") com a EDP Iberia, S.L.U. para a aquisição da totalidade do capital social da EDP Gás, que detém a
segunda maior rede de distribuição de gás de Portugal, com uma rede de 4.760 km, em 30 de setembro de
2017. A Aquisição foi concluída em 4 de outubro 2017, após a verificação de todas as condições, incluindo
a obtenção da não-oposição da Autoridade da Concorrência e das autorizações governamentais necessárias.
A integração operacional do Negócio Adquirido no Grupo REN poderá vir a ser difícil e complexa, e os
benefícios e sinergias obtidos com essa integração poderão não estar de acordo com as expectativas da REN.
A REN poderá, por exemplo, enfrentar dificuldades como consequência da existência de conflitos entre,
nomeadamente, as respetivas estruturas de controlo, procedimentos, standards, culturas e políticas de
negócio, ou estruturas de compensação da REN e do Negócio Adquirido, ou poderá precisar de implementar,
integrar e harmonizar diversos procedimentos e sistemas operacionais de negócio, financeiros,
contabilísticos, de reporte, de tecnologias da informação e outros sistemas.
A Aquisição baseou-se num conjunto de pressupostos acerca dos investimentos futuros e custos do Negócio
Adquirido que podem vir a revelar-se incorretos e podem afetar a avaliação do negócio tal como definido
pela REN.
Adicionalmente, as exigências significativas decorrentes da integração do Negócio Adquirido e que requerem
a atenção da gestão da REN, poderão resultar no facto de outras áreas de atividade não receberem a atenção
necessária, o que poderá ter um efeito adverso na atividade da REN.
Além disso, se os resultados da Oferta forem inferiores aos previstos, a REN poderá não conseguir reembolsar
imediatamente o endividamento incorrido com vista ao financiamento da Aquisição, o que poderá resultar
numa redução da notação de crédito da REN. Tendo em conta os termos e condições do Contrato de
Underwriting celebrado entre a REN e os Underwriters, que garante a subscrição da totalidade da Oferta,
este risco é considerado pela REN como muito baixo. No entanto, caso tal risco se verifique, o mesmo poderá
ter um efeito adverso significativo sobre a atividade, a situação financeira, os resultados operacionais e as
perspetivas futuras da REN (sobre este efeito, vide infra “A cessação do Contrato de Underwriting pode ter
um efeito adverso significativo sobre a atividade, a situação financeira, os resultados operacionais e as
perspetivas futuras da REN”).
A REN pode incorrer em potenciais responsabilidades anteriormente desconhecidas para a REN
decorrentes da Aquisição
Apesar da auditoria jurídica e comercial realizada no âmbito da Atividade de Distribuição de Gás Adquirida
em conexão com a Aquisição, a REN poderá descobrir informações que não conhecia e que poderão dar
origem a novas contingências significativas ou a contingências que excedam as projeções da REN. Embora
no entendimento da REN tenha sido estabelecida proteção contratual adequada no âmbito do contrato
celebrado para aquisição do Negócio Adquirido, através da qual a REN terá o direito a ser compensada por
eventuais custos adicionais que venha a ter que suportar, quaisquer perdas incorridas pela REN como
resultado da ocorrência de quaisquer contingências relacionadas com a Aquisição pelas quais a REN não seja
compensada de outra forma poderão ter um efeito adverso relevante na atividade, situação financeira,
resultados operacionais e perspetivas futuras da REN.
Em particular, o Negócio Adquirido está sujeito a tarifas municipais pelo uso de espaço subterrâneo da sua
infraestrutura de gás. O Negócio Adquirido até agora repassa esses encargos para os consumidores, mas não
é claro se as tarifas a pagar pelos consumidores continuarão a refletir esses encargos. No entanto, a REN
entende que o contrato celebrado para aquisição do Negócio Adquirido estabelece uma proteção jurídica
adequada para qualquer alteração na lei ou na sua interpretação no curto e médio prazo. Adicionalmente,
se o Negócio Adquirido não puder repassar esses custos com as suas infraestruturas aos consumidores, a REN
poderá ter direito ao reequilíbrio económico e financeiro da concessão.
Não obstante o anteriormente exposto, se as referidas taxas não puderem ser imputadas aos clientes, e as
proteções contratuais não conseguirem dar cobertura a esse aumento de custos, a atividade, situação
financeira e resultados operacionais da REN poderão ser adversamente afetados.
A informação financeira consolidada pró forma e não auditada é apresentada apenas para efeitos
ilustrativos e pode não ser uma indicação da condição financeira da REN ou dos resultados
operacionais no seguimento da Aquisição
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Tendo em conta a importância da Aquisição, a REN incluiu neste Prospeto informação financeira consolidada
pró forma e não auditada referente ao ano que terminou a 31 de dezembro de 2016 e até 30 de setembro
de 2017. A referida informação financeira consolidada pró forma e não auditada foi preparada para ilustrar,
numa base pró forma, o impacto da Aquisição na demonstração consolidada da posição financeira da REN
em 31 de dezembro de 2016 e em 30 de setembro de 2017 e na demonstração consolidada dos resultados
da REN do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e do período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2017.
A informação financeira consolidada pró forma e não auditada foi preparada para refletir uma situação
hipotética e, consequentemente, não se destina a representar, e não representa a posição financeira
consolidada ou os resultados consolidados do Grupo REN, caso a Aquisição tivesse ocorrido nas datas aí
indicadas ou em qualquer outra data, nem pretende ser informação indicativa dos resultados operacionais
ou condição financeira futura.
A REN pode ficar sujeita a novos riscos, relacionados com a entrada no mercado de distribuição de
gás natural
Cumulativamente com os riscos enumerados nesta secção, o Negócio Adquirido está sujeito a riscos
específicos, incluindo a evolução da procura a longo prazo, o preço da energia, o nível de saturação de
habitações conectadas em áreas urbanas e suburbanas relativamente ao número de contratos ativos de
fornecimento na rede, objeções da opinião pública motivadas pela perceção geral em torno do risco da
utilização de gás natural, concorrência tecnológica com outros combustíveis ou fontes energéticas, entre
outros. O desenvolvimento industrial e os requisitos necessários para efeitos de fornecimento de gás natural
podem afetar estimativas e o subsequente desenvolvimento do gás natural. Adicionalmente, alguns
municípios têm vindo a contestar a propriedade de redes de distribuição instaladas no âmbito de processos
de loteamento e localizadas em vias públicas, reclamando a propriedade de tais redes. Não obstante a REN
considerar que a área concessionada do Negócio Adquirido é uma das mais promissoras no que respeita ao
consumo de gás natural em Portugal, a política do preço único da ERSE para o Negócio Adquirido pode
resultar na aplicação de tarifas suscetíveis de prejudicar o crescimento na área concessionada, devido a
investimentos levados a cabo no âmbito de outros negócios de distribuição de gás natural em Portugal.
Na sequência da aquisição de uma participação de 42,5% na Electrogas, a REN está exposta aos riscos
de atividade na região da América Latina
Em 7 de fevereiro de 2017, a REN anunciou a aquisição de uma participação indireta de 42,5% na Electrogas,
uma empresa de transporte de gás no Chile, pelo montante de 180 milhões de dólares dos EUA (equivalente
a €169 milhões). A Colbun SA e a Empresa Nacional do Petróleo (ENAP) (uma empresa totalmente detida
pelo governo chileno) detêm os restantes 42,5% e 15% da Electrogas, respetivamente.
Previamente à aquisição de uma participação na Electrogas, a REN preparou, com o apoio de consultores
especializados, várias projeções sobre as receitas futuras, a celebração/renovação/rescisão de contratos
Take-or-Pay e outros contratos, custos das operações, rentabilidade, qualidade dos ativos, evolução global,
regional e nacional do setor de gás natural e outras matérias relacionadas com a Electrogas que poderão
revelar-se incorretas. O desempenho da Electrogas em períodos futuros pode diferir significativamente das
expectativas da REN ou das expectativas dos analistas, o que poderá resultar num declínio no valor do
investimento da REN na Electrogas.
Adicionalmente, a REN está exposta ao risco cambial em relação ao peso chileno e ao dólar americano. Em
particular, a desvalorização ou valorização do peso chileno e do dólar americano face ao euro resultará em
alteração nos ganhos, ativos e passivos reportados pela REN numa base consolidada, independentemente do
desempenho da Electrogas, o que, por sua vez, poderá ter um efeito adverso na atividade, situação
financeira, resultados operacionais e perspetivas futuras da REN. Em termos operacionais, a exposição
cambial ao dólar americano decorre principalmente da indexação das tarifas dos contratos Take-or-Pay à
inflação dos Estados Unidos da América.
Além disso, a participação da REN na Electrogas expõe a REN a riscos relacionados com as condições
económicas, políticas e regulatórias no Chile, em particular, e na América Latina, de forma mais ampla. Os
mercados emergentes, como a América Latina, geralmente estão sujeitos a riscos mais elevados que os
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mercados mais desenvolvidos (por exemplo, tipicamente existe um maior risco de perda decorrente de
desenvolvimentos políticos e económicos desfavoráveis, instabilidade social e geopolítica e mudanças nas
políticas governamentais, incluindo expropriação, nacionalização, regime da propriedade detida por
estrangeiros, limites de taxas de juro e políticas tributárias). Acresce que os mercados emergentes são
afetados pelas condições nos mercados financeiros globais e alguns são particularmente afetados pelas
flutuações dos preços das commodities, o que, por sua vez, poderá afetar as condições do mercado
financeiro através de flutuações cambiais e da volatilidade da taxa de juro e depósitos. Além disso, uma
vez que a REN possui uma participação não maioritária na Electrogas, os outros dois acionistas (incluindo
uma entidade detida pelo governo do Chile) poderão adotar decisões sobre os negócios da Electrogas que
poderão não ser no melhor interesse da REN.
Adicionalmente, apesar da auditoria jurídica e comercial realizada à Electrogas, a REN poderá descobrir
informações que não conhecia e que poderão dar origem a novas contingências significativas ou a
contingências que excedam as projeções da REN. Quaisquer perdas incorridas pela REN em resultado da
ocorrência de quaisquer contingências pelas quais a REN não seja de outra forma compensada, poderão ter
um efeito adverso significativo na atividade, situação financeira, resultados operacionais e perspetivas
futuras da REN.
A REN poderá procurar oportunidades internacionais adicionais no médio prazo
Embora a REN não planeie quaisquer aquisições internacionais adicionais, tendo em conta, em particular, a
aquisição de participação na Electrogas, cujo investimento se encontra em linha com o plano estratégico da
REN para os projetos internacionais de médio e longo prazo, a REN continua a avaliar potenciais
oportunidades a médio prazo e poderá decidir prosseguir essas oportunidades se as considerar atraentes. A
capacidade de a REN executar com sucesso qualquer transação desse tipo estará sempre sujeita a riscos e
incertezas. A experiência da REN fora de Portugal é limitada e a sua capacidade de adquirir know-how e de
operar em mercados estrangeiros e noutros ambientes regulatórios poderá exigir um período de ajustamento
e recursos significativos, bem como a participação em parcerias e o recrutamento e retenção de
especialistas locais. A REN poderá não conseguir desenvolver essas oportunidades de expansão com êxito e
poderá igualmente não conseguir integrar adequadamente esses ativos adquiridos ou selecionar parceiros
adequados ou recrutar e reter especialistas locais de forma eficiente, efetiva e atempada. A REN também
poderá incorrer em custos e atrasos ou outras condições desafiantes e imprevistas em países estrangeiros,
incluindo condições comerciais, económicas, políticas, sociais e regulatórias adversas. A REN poderá não
conseguir obter financiamento em mercados estrangeiros, em montantes e em condições adequadas ou
favoráveis para a REN e pode ficar mais exposta a risco cambial.
4.3. RISCOS RELATIVOS A CONDIÇÕES MACROECONÓMICAS
A REN é altamente sensível à evolução da economia portuguesa, cujos sinais de recuperação ainda
não são suficientes para garantir uma tendência de crescimento sustentável
Os rendimentos da REN resultam principalmente de atividades desenvolvidas em Portugal e a concentração
das receitas em Portugal aumentou com a Aquisição. Consequentemente, a REN é afetada, a vários níveis,
pelos desenvolvimentos da economia portuguesa. Ainda que os seus rendimentos e resultados operacionais
se encontrem relacionados com a dimensão da sua base de ativos remunerada (RAB), e não com as
quantidades de eletricidade e gás transportadas, o RAB da REN poderá deixar de crescer, em consequência
da estagnação no nível de consumo de energia (em 2016 o consumo de energia aumentou 0,6%) causada por
declínios na atividade económica ou em consequência de redução (ou atraso) dos principais projetos
relacionados com as metas de política energética.
As condições macroeconómicas portuguesas mantêm-se desafiantes e o conjunto de reformas estruturais
destinado a promover a competitividade ainda não provou ser eficaz para aumentar o crescimento do PIB
de forma sustentável. No curto prazo, essas reformas estruturais e a readaptação da estrutura produtiva
tiveram um impacto negativo na atividade económica, que contraiu 7,0%, em termos acumulados, entre
2011 e 2013 (fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal, agosto de 2016).
À medida que as reformas estruturais e a consolidação orçamental começaram a produzir resultados, a
situação económica melhorou. Nesse sentido, desde o último trimestre de 2013, as taxas de crescimento do
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PIB homólogas tornaram-se positivas, iniciando um período de recuperação moderada da atividade
económica, que foi apoiada pelo crescimento das exportações, em paralelo com uma tendência de melhoria
na procura interna. Em consonância com a recuperação da economia, a taxa de desemprego diminuiu para
10,5% no terceiro trimestre de 2016 (fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal, novembro de 2016).
O valor consolidado da dívida pública bruta em 2015 estabilizou em 129,0% do PIB de 2015 (fonte: Instituto
Nacional de Estatística de Portugal, agosto de 2016) e o défice público, que foi de 11,2% do PIB em 2010,
diminuiu para 4,4% em 2015 (fonte: Instituto Nacional de Estatística de Portugal, setembro de 2016). Embora
seja um pouco acima do objetivo do Processo de Défice Excessivo, representa um importante esforço de
consolidação orçamental. Este resultado deveu-se principalmente a um aumento das receitas, ao
crescimento da atividade económica, aos esforços para redução da evasão fiscal e a medidas de controlo
das despesas. A reestruturação dos balanços nos setores público e privado e o crescimento das exportações
ajudaram a reduzir o desequilíbrio externo, levando a melhorias significativas nos saldos das balanças de
transações correntes e da balança de capitais, que registam superavits consecutivos desde 2012 (fonte:
Banco de Portugal, dezembro 2016).
Apesar das melhorias recentes, o contexto económico continua a ser um desafio para Portugal. Persiste um
grau significativo de incerteza quanto à capacidade dos emitentes portugueses obterem financiamento no
exterior.
Os riscos externos relacionam-se, em particular, com a possibilidade de uma desaceleração económica
global num contexto de maior volatilidade nos mercados financeiros internacionais e com a incerteza
política associada ao receio relativo à integridade da UE, durante as negociações para a saída do Reino
Unido da UE.
Esses aspetos, combinados com riscos internos relacionados com o processo de redução da dívida dos setores
privado e público e a potencial necessidade de implementar novas reformas estruturais no mercado de
trabalho e no mercado de produtos e serviços, a pressão de uma carga tributária elevada sobre o rendimento
disponível real das famílias e das empresas e a possibilidade de turbulências políticas associadas à solução
governamental alcançada após as eleições parlamentares de outubro de 2015 em Portugal, que não
conferiram maioria parlamentar absoluta a nenhuma dos partidos, representam um ambiente económico e
político desafiante.
Neste contexto, o Banco de Portugal prevê que a recuperação económica deverá continuar a um ritmo
moderado, uma vez que o crescimento do PIB de 1,8% e 1,5% registado em 2015 e 2016 (Fonte: Boletim
Económico do Banco de Portugal de outubro de 2017), deve ser seguido de um crescimento anual de 2,5%
em 2017 (Fonte: Projeções para a económica portuguesa 2017-2019 de junho de 2017). Este crescimento
provavelmente não aumentará o rendimento disponível e a procura interna de forma significativa, nem
reduzirá drasticamente os níveis ainda elevados de desemprego. Adicionalmente, o desempenho económico
poderá ficar aquém das expectativas. Se esses riscos para o crescimento económico se materializarem, a
procura de energia previsivelmente cairá, o que poderá afetar adversamente a atividade, a situação
financeira, os resultados operacionais e as perspetivas futuras da REN.
O desemprego, os baixos níveis de rentabilidade das empresas e o aumento de situações de insolvência de
empresas e/ou famílias influenciaram e poderão continuar a influenciar negativamente a procura de
energia. Finalmente, tendo em conta a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, entre outras situações,
Portugal continua a correr o risco de não cumprir o objetivo do défice, o que poderá levar a repercussões a
nível da UE, incluindo multas. O incumprimento por Portugal do objetivo do défice e as consequentes
repercussões poderão ter um efeito adverso significativo sobre a atividade, a situação financeira, os
resultados operacionais e as perspetivas futuras da REN.
Poderão ser implementadas medidas adicionais pelo Estado Português por forma a limitar o aumento
dos preços da energia
As medidas implementadas pelo Governo Português, para o setor energético tinham como objetivo garantir
a sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional (“SEN”). Adicionalmente, o Governo Português definiu um
plano para eliminar o défice tarifário.
Como parte da evolução do seu orçamento, o Governo pode vir a implementar medidas para reduzir os
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custos do setor da energia. Muito embora o âmbito e os termos e condições concretos de tais medidas e da
sua implementação não sejam conhecidos, não obstante a reduzida proporção das tarifas da REN no custo
final da energia para os consumidores, e um impacto insignificante dos seus investimentos nas tarifas em
termos globais, quando e se implementadas e dependendo dos termos em que o vierem a ser, tais medidas
poderão afetar adversa e significativamente a atividade, a situação financeira e os resultados operacionais
da REN.
O enquadramento regulatório e de supervisão da UE podem afetar adversamente Portugal
A 1 de Janeiro de 2013, entrou em vigor o Tratado sobre a Estabilidade, Coordenação e Governação na União
Económica e Monetária (também denominado Pacto Orçamental). Este Tratado visa reforçar a disciplina
orçamental através da introdução de uma “regra de equilíbrio orçamental” e de um mecanismo automático
para a adoção de medidas corretivas. Em particular, o Pacto Orçamental estabelece que o défice estrutural
de cada Estado-Membro não pode exceder 0,5% do PIB, a preços de mercado.
Para além disso, os orçamentos dos Estados-Membros devem cumprir os objetivos de médio prazo
especificamente definidos no Pacto Orçamental, os quais são anualmente monitorizados. Caso um EstadoMembro não cumpra os objetivos definidos, será automaticamente acionado um mecanismo de correção. A
“regra de equilíbrio orçamental” e os mecanismos automáticos de correção foram transpostos para o
ordenamento jurídico de cada Estado Membro a 1 de janeiro de 2014.
Acresce que os rácios de dívida estabelecidos no Pacto Orçamental estão a assumir maior importância e, em
consequência, os Estados-Membros cuja dívida pública exceda 60% do PIB terão que adotar medidas
corretivas de redução da sua dívida a um ritmo predefinido (com uma taxa média de um-vinte-avos por
ano), ainda que os défices de tais Estados-Membros tenham níveis inferiores a 3% do PIB (valor de referência
para a UE). Qualquer limitação imposta ao Governo Português, na sequência das medidas supra referidas,
poderá afetar adversa e significativamente a economia portuguesa e, consequentemente, a atividade, a
situação financeira, os resultados operacionais e as perspetivas futuras da REN.
As condições dos mercados financeiros poderão afetar adversamente a capacidade da REN para obter
financiamento, incrementando a sua exposição ao risco de liquidez e aumentando significativamente
o custo da sua dívida
No financiamento das suas necessidades de capital, a REN utiliza fundos gerados pela sua atividade,
conjuntamente com financiamento ao abrigo de linhas de crédito e emissões de valores mobiliários
representativos de dívida. Desde o início da crise financeira, os eventos ocorridos nos mercados globais e
europeus aumentaram a incerteza e a volatilidade dos mercados financeiros, levando a um aumento
significativo do risco de execução e preço de atividades de financiamento, à contínua desalavancagem no
setor bancário e à limitação da concessão de crédito. Em resultado das perturbações nos mercados de
crédito, muitas entidades mutuantes aumentaram as taxas de juro, adotaram requisitos de concessão de
crédito mais exigentes, impuseram condições mais restritivas (incluindo rácios de colateral mais elevados
para disponibilização de fundos, maturidades mais curtas e montantes de financiamento mais baixos) ou
recusaram, por completo, o refinanciamento da dívida existente ou recusaram fazê-lo em condições
semelhantes às vigentes no período pré crise. Apesar se ter verificado recentemente uma tendência positiva,
e as instituições financeiras terem voltado a conceder mais crédito e com condições menos restritivas e
onerosas, ainda não se atingiram – nem é seguro que tal venha a suceder – as condições de crédito existentes
antes da referida crise financeira.
Os fatores acima descritos assim como quaisquer eventos adversos ocorridos em Portugal poderão afetar
adversamente a capacidade da REN de obter financiamento para as suas atividades e necessidades de capital
e, bem assim, as condições em que consiga obter novo financiamento bancário ou emitir instrumentos de
dívida e, consequentemente, afetar adversamente a sua liquidez.
A REN pode ser negativamente afetada por novas reduções na notação de crédito da República
Portuguesa
As agências de notação de risco de crédito Fitch, S&P, Moody's e DBRS avaliam a notação de crédito da
República Portuguesa para dívidas de curto e longo prazo. Em setembro de 2017, a República Portuguesa
possuía notações de crédito de Ba1 da Moody's, BB+ da Fitch, BBB- da S&P e de BBBL da DBRS. As perspetivas
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para a República Portuguesa são estáveis de acordo com as agências de notação de risco de crédito acima
mencionadas.
No entanto, as agências de notação de risco de crédito poderão, no futuro, reduzir a notação da dívida
soberana da República Portuguesa, devido a pressões sobre as finanças públicas se houver uma performance
mais fraca da economia portuguesa, se as medidas de consolidação orçamental e reformas estruturais
realizadas
pela
República
Portuguesa
forem
insuficientes
ou
por
outros
motivos.
No caso de uma redução da notação da dívida soberana, a notação de risco de crédito da REN e os seus
custos de financiamento poderão ser prejudicados.
Atos de terrorismo, desastres naturais, pandemias e conflitos globais podem ter um impacto negativo
na atividade e operações da REN
Atos de terrorismo, catástrofes naturais, pandemias, conflitos globais ou outros eventos catastróficos
similares poderão ter um impacto negativo nas atividades, situação financeira, resultados operacionais e
perspetivas futuras da REN. Tais eventos poderão prejudicar a infraestrutura da REN, interromper ou atrasar
as operações normais da sua atividade (incluindo comunicações e tecnologia), causar danos ou causar
limitações de deslocação dos trabalhadores da REN e ter um impacto semelhante nos seus clientes. Esses
eventos também poderão afetar negativamente a procura de energia, na medida em que esses atos ou
conflitos resultem na redução geral da atividade económica. Além disso, a guerra, os ataques terroristas, a
agitação política, os conflitos globais, os esforços nacionais e globais de combate ao terrorismo e outras
atividades militares potenciais e focos de hostilidade poderão afetar negativamente o crescimento
económico, o que poderia ter um efeito adverso na atividade da REN, situação financeira, resultados
operacionais e perspetivas futuras da REN, além de outros efeitos adversos sobre a REN que não se podem
prever.
4.4. RISCOS RELACIONADOS COM A OFERTA E COM AS AÇÕES
O preço de mercado das Ações poderá ser negativamente afetado por vendas de ações subsequentes
por parte dos atuais acionistas
Vendas de um número substancial de ações representativas do capital social da REN em mercado
regulamentado, ou a perceção de que tais vendas poderão ocorrer, poderá afetar negativamente o preço
de mercado das Ações ou a capacidade da REN de angariar capital através desta Oferta ou de uma outra
oferta futura. Além disso, tendo em conta o elevado grau de concentração na base acionista da REN (com 7
acionistas detentores de cerca de 64% do capital social da REN), existe o risco de a venda de Ações por um
ou por um número limitado de acionistas ter um efeito relevante no Preço de mercado das ações da REN.
Os acionistas que não exerçam todos os seus direitos de subscrição sofrerão uma diluição significativa
da percentagem de ações ordinárias da REN detidas por estes
A Oferta destina-se a permitir que a Sociedade aumente o capital de forma a oferecer aos acionistas a
oportunidade de subscrever novas ações ordinárias. Os acionistas que não exerçam os seus direitos de
subscrição verão a sua participação no capital social e direitos de voto na REN proporcionalmente reduzida
após a conclusão da Oferta. Essa diluição será equivalente a 19,96%, resultante do quociente entre o número
de novas ações emitidas no contexto da Oferta e o número total de ações representativas do capital social
do Emitente após a Oferta. Por exemplo, para os atuais acionistas que não exerçam os seus direitos de
subscrição no contexto do aumento de capital social, uma participação de 1% será reduzida para
aproximadamente 0,8% após o aumento do capital social, assumindo a subscrição total desse aumento.
Mesmo que os direitos não exercidos sejam vendidos, a contraprestação recebida por tais direitos de
subscrição pode não ser suficiente para compensar totalmente o acionista vendedor pela diluição da sua
participação percentual no capital social da REN que poderá resultar da Oferta.
Não será recebida qualquer compensação se os direitos de subscrição caducarem ou se o mercado
para a sua negociação não se desenvolver
O período de subscrição para as novas ações ordinárias oferecidas de acordo com o exercício de direitos de
subscrição terá início às 8h30 (horário de Lisboa) em 23 de novembro de 2017 e expira às 15h00 (horário de
Lisboa) em 6 de dezembro de 2017. Os acionistas devem estar cientes de que certos intermediários
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financeiros podem estabelecer o seu próprio período limite para a aceitação de ordens mas sempre
respeitando o período de subscrição da Oferta. Os acionistas que não exerçam ou vendam os seus direitos
de subscrição até o final do período de subscrição não receberão qualquer contrapartida, não havendo
qualquer compensação por esse facto.
A REN solicitou a admissão à negociação dos direitos de subscrição na Euronext Lisbon, mas não é possível
garantir o desenvolvimento de um mercado ativo para a sua negociação, o que pode afetar negativamente
a faculdade de um titular vender os seus direitos de subscrição ou a receita obtida com tal venda.
O preço de mercado das ações ordinárias pode ser inferior ao preço de subscrição
A REN não pode garantir aos potenciais investidores que o preço de mercado das ações ordinárias
permanecerá igual ou superior ao preço de subscrição das ações a emitir ao abrigo desta Oferta. Se ocorrer
uma queda no preço de mercado das ações da REN depois de os investidores exercerem irrevogavelmente
os seus direitos de subscrição de ações ordinárias (às 15 horas (horário de Lisboa) em 4 de dezembro de
2017), os investidores que tenham exercido tais direitos de subscrição sofrerão uma perda imediata não
realizada. Além disso, a REN não pode garantir aos investidores que, após a subscrição das ações ordinárias,
estes possam vender ações a um preço igual ou superior ao preço de subscrição. O preço de mercado das
ações ordinárias da REN é volátil e pode flutuar por razões imprevisíveis.
Esses fatores incluem, mas não estão limitados aos fatores de risco estabelecidos nesta secção, bem como
os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a condição geral da economia portuguesa, o défice orçamental e a sustentabilidade da dívida pública;
as flutuações reais ou antecipadas nos resultados líquidos da REN;
os resultados das operações de outras entidades no setor de energia;
mudanças potenciais na política nacional e internacional de energia e fiscal;
mudanças potenciais nos regimes regulatórios de energia;
vendas potenciais ou reais de grandes quantidades de ações ordinárias no mercado;
mudanças nas estimativas financeiras efetuadas por analistas de valores mobiliários;
mudanças na propensão dos investidores para aceitar o risco, em geral, e o seu sentimento em relação
aos mercados de capitais menos desenvolvidos, em particular;
condições e tendências no setor da energia em Portugal e no estrangeiro;
o estado geral dos mercados de valores mobiliários (em particular em Portugal); e
as condições políticas e a estabilidade em Portugal e na Zona Euro.

A REN poderá não conseguir pagar dividendos, ou os dividendos pagos poderão não ser consistentes
com o histórico de pagamento de dividendos
O pagamento de dividendos futuros e o montante dos referidos dividendos, caso existam, dependerão das
condições verificadas no momento, incluindo os resultados e condição financeira, os requisitos de
investimentos e de capex, a disponibilidade de reservas distribuíveis, impostos, as possíveis aquisições
futuras, os resultados operacionais esperados, os fluxos de caixa e os termos e condições dos acordos de
financiamento existentes bem como outros fatores.
Adicionalmente, a CESE imposta às empresas do setor energético em Portugal em 2014 e alargada a 2015,
2016 e 2017, poderá ser alargada a anos futuros, o que poderá afetar a capacidade da REN para pagar
dividendos. A REN espera que a principal fonte de receitas para pagar dividendos consista em dividendos
pagos pelas suas subsidiárias, atuais ou futuras. A capacidade dessas subsidiárias de pagar dividendos ou
efetuar outras distribuições pode ser restringida pelos respetivos contratos de financiamento e pelas normas
aplicáveis. Ver Capítulo 11- "Dividendos e Política de Dividendos”.
O pagamento de dividendos das Ações está sujeito a retenção na fonte em Portugal
Os detentores das Ações estão sujeitos a retenção na fonte em Portugal na distribuição de dividendos ou de
outros montantes a serem pagos em virtude da detenção das Ações. Adicionalmente, os detentores das
Ações poderão estar sujeitos a tributação por mais-valias resultantes da venda das Ações. Ver Capítulo 8 –
“Regime Fiscal”.
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Os acionistas em países que não adotaram o euro enfrentam risco de investimento adicional
decorrente de flutuações da taxa de câmbio devido à titularidade de ações ordinárias da REN
As ações ordinárias da REN são denominadas em euros e quaisquer pagamentos futuros de dividendos
relativos às ações ordinárias da REN serão denominados em euros. O euro sofreu alterações face a várias
das principais divisas mundiais, incluindo o dólar dos EUA. Quaisquer montantes pagos por referência às
ações ordinárias da REN (como dividendos ou receitas provenientes da sua venda) em dólar dos EUA ou outra
divisa equivalente poderá ser afetado negativamente por uma desvalorização da moeda europeia.
Os direitos dos investidores como acionistas serão regidos pela lei portuguesa, que pode diferir em
alguns aspetos dos direitos dos acionistas de acordo com as leis de outros países
A REN é uma sociedade aberta de direito português e os direitos dos titulares das suas ações ordinárias são
regidos pelos estatutos da REN e pelas leis societárias e de valores mobiliários portuguesas,
independentemente da legislação aplicável a qualquer acionista. A capacidade dos acionistas de intentar
ações ou reclamações contra a REN, os seus colaboradores e administradores de acordo com leis estrangeiras
e a capacidade dos acionistas executarem sentenças obtidas em jurisdições estrangeiras nos tribunais
portugueses são limitadas e sempre que um pedido relativo a informação contida neste Prospeto for
apresentado perante um tribunal, de acordo com a legislação interna da jurisdição relevante, os investidores
poderão ter que suportar os custos de tradução do presente Prospeto, antes do início do processo judicial.
De acordo com a legislação portuguesa, os acionistas podem tentar impugnar deliberações dos órgãos sociais
de uma sociedade que viole os respetivos estatutos ou a lei aplicável. Tais ações poderão ser intentadas,
por exemplo, em conexão com as deliberações adotadas em relação ao pagamento de dividendos, aumentos
ou reduções de capital social e quaisquer outras alterações aos estatutos ou a cisão ou fusão da Sociedade.
No caso de um aumento de capital social de uma sociedade aberta, tal processo poderá levar à emissão de
ações que não são totalmente fungíveis como ações provisórias dependentes de resolução final da
reclamação relevante (isto é, além do período geral de 30 dias após aprovação da deliberação relevante
durante o qual as ações recentemente emitidas constituem uma categoria diferente). Para que possa ser
requerida uma providência cautelar de suspensão de deliberação social de aumento de capital de sociedade
aberta os acionistas requerentes deverão possuir ações correspondentes a pelo menos 0,5% do capital social
da sociedade.
Os direitos dos acionistas minoritários poderão ver-se limitados de acordo com a lei portuguesa
Os direitos dos acionistas minoritários, bem como quaisquer outras questões que influenciem aqueles
direitos, poderão ser diferentes em Portugal dos que existem em outros países e a capacidade de um
investidor exercer tais direitos pode revelar-se limitada. A REN é uma sociedade com sede em Portugal,
cujas ações estão admitidas à negociação em mercado regulamentado localizado em Portugal, e os direitos
dos acionistas são regidos pela lei portuguesa e pelos Estatutos da REN. Ver Capítulo 19.1– “Capital Social”.
Adicionalmente, os processos instaurados contra a Sociedade, ou qualquer um dos seus diretores ou
administradores, em tribunais fora de Portugal poderão não ser suscetíveis de serem executados em Portugal
ou a sua execução só poder ser feita em termos limitados.
Certas disposições da lei portuguesa e os Estatutos poderão ter o efeito de impedir uma mudança de
controlo na REN
Algumas disposições de direito português bem como os Estatutos poderão atrasar, diferir ou prevenir a
aquisição de ações representativas do capital social da REN ou uma mudança de controlo na estrutura
acionista da REN. Entre estas destacamos os Decretos-Lei aplicáveis aos setores da eletricidade e do gás
natural, nos termos dos quais nenhuma entidade poderá, direta ou indiretamente, deter ações
representativas de mais de 25% do capital social da REN. Adicionalmente, os Estatutos dispõem que os
direitos de voto atribuíveis às ações ordinárias não serão contados, na medida em que tais votos sejam
emitidos por um acionista, em nome próprio ou em representação de outro acionista, que excedam 25% do
total dos votos correspondentes ao capital social. Neste âmbito são também consideradas as ações ordinárias
imputáveis a um acionista de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM. Ver Capítulo 19.1–
“Capital Social”.
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Alterações à estrutura acionista da REN podem resultar em alterações à sua estratégia e
consequentemente podem afetar os seus resultados
A REN é uma sociedade aberta, com as suas ações admitidas à negociação no mercado regulamento Euronext
Lisbon e, como tal, está sujeita ao regime jurídico aplicável às ofertas públicas de aquisição. Sem prejuízo
do referido no fator de risco acima, alterações à estrutura acionista da REN, incluindo as que resultem de
uma oferta pública de aquisição podem determinar alterações na estratégia da Sociedade com impacto nas
suas atividades e resultados.
A REN não pode garantir aos investidores que o registo do aumento de capital social junto da
Conservatória do Registo Comercial português e subsequente admissão à negociação das ações
ordinárias terá lugar quando previsto
A admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon das ações a serem emitidas ao abrigo
desta Oferta, depende do registo do aumento de capital social da REN junto da Conservatória do Registo
Comercial, após a liquidação financeira da Oferta, que deverá ocorrer em 12 de dezembro de 2017. A
admissão à negociação deverá ocorrer em 13 de dezembro de 2017. A REN não pode garantir aos investidores
que o registo do aumento de capital social junto da Conservatória do Registo Comercial português ocorrerá
quando previsto e, caso ocorra um atraso, poderá existir um período de tempo relevante entre o pagamento
do Preço de Subscrição e o recebimento das ações ordinárias recém-emitidas. Adicionalmente, a conclusão
desse registo também está sujeita à interpretação pela Conservatória do Registo Comercial português da
legislação aplicável, dos Estatutos da REN e das suas respetivas deliberações sociais.
Da mesma forma, um atraso na admissão à negociação das ações ordinárias poderá afetar a liquidez das
Ações.
As novas ações ordinárias não serão livremente transmissíveis nos Estados Unidos
Todas as ações ordinárias oferecidas e vendidas a investidores localizados nos Estados Unidos serão títulos
restritos (“restricted securities”) (conforme definido na Regra 144 nos termos do “Securities Act”) e tais
ações ordinárias não podem ser re-oferecidas, revendidas, empenhadas ou transmitidas de outra forma,
exceto: (i) fora dos Estados Unidos de acordo com a Regra 903 ou a Regra 904 da “Regulation S”; (ii) a um
investidor qualificado (nos termos da lei aplicável) numa transação isenta de registo nos termos do Securities
Act e que preencha os requisitos da Regra 144 A; (iii) de acordo com uma declaração de registo efetiva nos
termos do Securities Act; (iv) de acordo com a Regra 144 no âmbito do Securities Act; ou (v) através de
outra transação que não requeira registo para efeitos do Securities Act; e, em cada caso, de acordo com as
leis de valores mobiliários aplicáveis de qualquer estado dos Estados Unidos ou qualquer outra jurisdição.
A cessação do Contrato de Underwriting pode ter um efeito adverso significativo sobre a atividade,
a situação financeira, os resultados operacionais e as perspetivas futuras da REN
Nos termos do Contrato de Underwriting, os Underwriters acordaram, nos termos e com sujeição às
condições descritas no referido contrato, fazer esforços de colocação junto de investidores qualificados
para subscrição das ações ordinárias que não sejam subscritas no âmbito da Oferta, e, caso não consigam
proceder a tal colocação, adquirir eles próprios tais ações.
O Contrato de Underwriting prevê que as obrigações dos Underwriters estão sujeitas a certas condições
suspensivas conforme detalhado no Capítulo 5.4. – “Assistência, Colocação e Tomada Firme”.
O Contrato de Underwriting concede também aos Underwriters o direito de fazer cessar o Contrato de
Underwriting em determinadas circunstâncias, melhor descritas no Capítulo 5.4. – “Assistência, Colocação
e Tomada Firme”. Se o Contrato de Underwriting cessar, as receitas provenientes da Oferta poderão ser
inferiores às esperadas e a REN poderá não conseguir reembolsar imediatamente o financiamento contratado
para a Aquisição, o que poderá ter um efeito adverso significativo nas atividades, situação financeira,
resultados operacionais e perspetivas futuras da REN.
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5.

DESCRIÇÃO DA OFERTA

5.1. INFORMAÇÃO RELATIVA AOS VALORES MOBILIÁRIOS A OFERECER / A ADMITIR À NEGOCIAÇÃO
5.1.1.

Tipo e categoria dos valores mobiliários

Os valores mobiliários objeto da Oferta são 133.191.262 ações ordinárias, nominativas e escriturais, com o
valor nominal de €1 (um euro) cada uma, e que, pressupondo a integral subscrição do aumento de capital,
representam um aumento do capital social da REN no montante de € 133.191.262,00, representativo de
19,96% do capital social após a Oferta.
5.1.2.

Legislação ao abrigo da qual os títulos foram criados

As Ações serão emitidas ao abrigo do CSC, do Cód.VM e demais legislação aplicável a valores mobiliários em
Portugal, bem como, da legislação relevante aplicável ao Emitente.
5.1.3.

Categoria, modalidade e forma de representação dos valores mobiliários

As Ações a emitir são ordinárias, nominativas e escriturais e serão objeto de inscrição nas contas dos
respetivos intermediários financeiros legalmente habilitados, não havendo lugar à emissão de títulos.
A inscrição em conta das Ações será efetuada na sequência do registo do aumento de capital na competente
Conservatória do Registo Comercial, previsto para o dia 12 de dezembro de 2017. O Emitente não pode,
contudo, garantir a obtenção do registo comercial na data atrás indicada.
Após a admissão à negociação no Mercado Regulamentado Euronext Lisbon, as Ações a emitir serão fungíveis
com as demais Ações existentes e terão o mesmo código ISIN PTREL0AM0008 que as ações ordinárias
representativas do capital social da REN já admitidas à negociação à data do presente Prospeto e conferirão
aos seus titulares os mesmos direitos que as demais ações ordinárias existentes antes da Oferta. Espera-se
que as Ações sejam admitidas à negociação no dia 13 de dezembro de 2017. O Emitente não pode, contudo,
garantir a admissão à negociação das ações na data atrás indicada.
À semelhança das demais ações do Emitente, as Ações a emitir serão integradas no sistema centralizado
CVM, que é gerido pela Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados
de Valores Mobiliários, S.A., com sede na Avenida da Boavista, 3433, 4100-138 Porto, Portugal.
5.1.4.

Moeda em que os valores mobiliários são emitidos

As Ações serão denominadas em € (euros).
5.1.5.

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

De acordo com o estabelecido na lei e nos Estatutos do Emitente, após a admissão à negociação no Mercado
Regulamentado Euronext Lisbon, as Ações serão fungíveis com as demais ações do Emitente e conferirão aos
seus titulares os mesmos direitos que as demais ações ordinárias existentes antes da Oferta.
No que respeita à política de dividendos e aos principais direitos inerentes às Ações, 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 Capítulo 11 - “Dividendos e Política de Dividendos” e Capítulo 19.2 - “Estatutos”.
Nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 29/2006 e dos artigos 20.º-A e 21.º do Decreto-Lei n.º 30/2006,
nenhuma pessoa singular ou coletiva (incluindo as que exerçam atividades nos setores, nacionais ou
estrangeiros, elétrico e no setor do gás natural, respetivamente) pode deter, diretamente ou sob qualquer
forma indireta, mais do que 25% do capital social da REN Rede Eléctrica, da REN Gasodutos e da REN
Atlântico ou de empresas que as controlem, no caso o Emitente. A limitação acima referida não se aplica
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ao Estado ou, a empresas por ele controladas e ao operador da RNT e não prejudica a existência de relações
de domínio no seio do grupo societário em que o respetivo operador se integrava em 24 de maio de 2012
No que respeita às principais restrições ao exercício dos direitos inerentes às Ações, ver ainda Capítulo 19.2
- “Estatutos”.
No que respeita ao regime fiscal aplicável à titularidade e à transmissão das Ações, ver Capítulo 8 - “Regime
Fiscal”.
5.1.6.

Declaração sobre as deliberações, autorizações e aprovações ao abrigo das quais as Ações
irão ser oferecidas

No âmbito da autorização estatutária conferida pela assembleia geral de dia 11 de maio de 2017, o Conselho
de Administração da REN deliberou, nos termos legais e estatutários, o presente aumento de capital e
emissão de Ações em 10 de dezembro de 2017, com o parecer prévio favorável da Comissão de Auditoria.
5.1.7.

Eventuais restrições à livre transferência das Ações

Não existem restrições à livre transferência das Ações.
5.1.8.

Eventuais ofertas públicas de aquisição obrigatórias

Uma vez que a REN é uma sociedade aberta ao abrigo do artigo 13.º do Cód.VM, a mesma encontra-se sujeita
ao regime aplicável às ofertas públicas de aquisição (“OPA”) voluntárias e obrigatórias, ao regime da
aquisição tendente ao domínio total e à perda de qualidade de sociedade aberta, previstas naquele Código.
O regime aplicável às OPA obrigatórias encontra-se estabelecido no Cód.VM, o qual transpõe para o
ordenamento jurídico nacional as regras previstas na Diretiva n.º 2004/25/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 21 de abril de 2004 (na sua redação atualizada pelo Regulamento (CE) n.º 219/2009 do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2009 e pela Diretiva n.º 2014/59/UE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014), relativa às OPA.
Nos termos do disposto no artigo 187.º do Cód.VM, o dever de lançamento de uma OPA sobre a totalidade
das ações 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 respetivas ações recai sobre qualquer
pessoa singular ou coletiva que ultrapasse, diretamente 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 sendo que, caso
seja ultrapassado o limiar de um terço, a pessoa que estaria obrigada a lançar a OPA poderá provar perante
a CMVM não ter o domínio da sociedade visada, nem estar com esta em relação de grupo, não lhe sendo,
pois, exigível o lançamento da OPA.
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 ações de que este tenha a
titularidade ou o usufruto, bem como os direitos de voto:
a)
b)
c)
d)
e)

Detidos por terceiro em nome próprio, mas por conta do participante;
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;
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;
Detidos, se o participante for uma sociedade, pelos membros dos seus órgãos de administração e de
fiscalização;
Que o participante possa adquirir em virtude de acordo celebrado com os respetivos titulares ou de
instrumento financeiro:
a.
Que lhe confira o direito incondicional ou a opção de adquirir, por força de acordo vinculativo,
ações com direitos de voto já emitidas por emitente cujas ações estejam admitidas à
negociação em mercado regulamentado;
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b.

f)
g)
h)

i)
j)

Com liquidação física, não abrangido pela subalínea anterior mas indexado às ações nesta
subalínea mencionadas e com efeito económico similar à detenção de ações ou de instrumentos
referidos nesta mesma subalínea;
Inerentes a ações detidas em garantia pelo participante ou por este administradas ou depositadas
junto dele, se os direitos de voto lhe tiverem sido atribuídos;
Detidos por titulares do direito de voto que tenham conferido ao participante poderes discricionários
para o seu exercício;
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 ações representativas do capital social da sociedade aberta participada;
Inerentes a ações subjacentes a instrumentos financeiros detidos pelo participante, com liquidação
financeira, indexados às ações mencionadas na alínea e) e com efeito económico similar à detenção
de ações ou de instrumentos referidos nessa mesma alínea;
Imputáveis a qualquer das pessoas referidas numa das alíneas anteriores por aplicação, com as devidas
adaptações, de critério constante de alguma das outras alíneas.

Para efeitos das alíneas e) e i) supra são ainda considerados instrumentos financeiros os previstos na lista
elaborada pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados nos termos do segundo parágrafo
do n.º 1-B do artigo 13.º da Diretiva n.º 2004/109/CE, do Parlamento Europeu e Conselho, de 15 de dezembro
de 2004, designadamente quaisquer acordos, com liquidação física ou financeira, com efeitos económicos
similares à detenção de ações ou instrumentos referidos na alínea e).
O número de direitos de voto imputáveis, nos termos das alíneas e) e i) supra, em virtude da detenção de
instrumentos financeiros, é calculado da seguinte forma:
a)
b)

c)

Com base no número total de ações subjacentes do instrumento financeiro, exceto no caso dos
instrumentos referidos na alínea seguinte;
No caso de instrumentos com exclusiva liquidação financeira, numa base de correspondência ajustada
ao delta (delta adjusted), multiplicando o número total de ações subjacentes pelo delta do
instrumento, nos termos previstos no artigo 5.º do Regulamento Delegado (UE) no 2015/761, da
Comissão, de 17 de dezembro de 2014, sendo apenas consideradas as posições longas, que não devem
ser compensadas com posições curtas relativas ao mesmo emitente do ativo subjacente;
No caso de instrumentos financeiros indexados a um cabaz de ações ou a um índice, nos termos do
artigo 4.º do Regulamento Delegado (UE) no 2015/761, da Comissão, de 17 de dezembro de 2014.

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

b)

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 do Cód.VM, pela aquisição de valores mobiliários
da mesma categoria, nos seis meses imediatamente anteriores à data da publicação do anúncio
preliminar da oferta;
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 n.º 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;
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b)
c)

Os valores mobiliários em causa apresentarem liquidez reduzida por referência ao mercado
regulamentado em que se encontrem admitidos à negociação;
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 afetados por
acontecimentos excecionais.

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 as duas
seguintes condições cumulativas: (i) os valores mobiliários oferecidos como contrapartida serem do mesmo
tipo dos que são objeto da OPA; e (ii) esses valores mobiliários encontrarem-se admitidos ou serem 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
ações representativas do capital social da sociedade visada com pagamento em dinheiro, deverá ser
oferecida contrapartida equivalente em dinheiro.
A este propósito, ver ainda Capítulo 4 – “Fatores de Risco” sobre “Certas disposições da lei portuguesa e os
Estatutos poderão ter o efeito de impedir uma mudança de controlo na REN” e “Alterações à estrutura
acionista da REN podem resultar em alterações à sua estratégia e consequentemente podem afetar os seus
resultados”.
5.1.9.

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

Não foram lançadas por terceiros quaisquer OPA sobre as ações representativas do capital social do Emitente
durante o último exercício e/ou durante o exercício em curso.
5.2. TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA
5.2.1.

CONDIÇÕES, ESTATÍSTICAS, CALENDÁRIO PREVISTO E MODALIDADES DE SUBSCRIÇÃO DA OFERTA

5.2.1.1. Destinatários da Oferta
A Oferta é dirigida exclusivamente aos (i) acionistas do Emitente que, em virtude das ações do Emitente de
que sejam titulares, detenham direitos de subscrição de Ações, e (ii) investidores que adquiram direitos de
subscrição de Ações.
As ações inicialmente não subscritas serão objeto de rateio pelos detentores de direitos de subscrição que
tenham manifestado intenção de subscrever um número de ações superior àquele a que teriam direito, na
proporção do valor das respetivas subscrições, com arredondamento por defeito. O pedido de subscrição
adicional deverá ser efetuado conjuntamente com o pedido de subscrição e não é separável deste último.
Caso as Ações não sejam totalmente subscritas no âmbito da presente Oferta, as mesmas poderão ser ainda
subscritas por investidores institucionais ou pelos Underwriters nos termos do Contrato de Underwriting
conforme descrito em Capítulo 5.4 – “Assistência, Colocação e Tomada Firme”.
5.2.1.2. Atribuição e negociação de direitos de subscrição
As Ações a emitir no âmbito da Oferta são oferecidas diretamente à subscrição dos acionistas no exercício
dos respetivos direitos de preferência.
Uma vez que não serão atribuídos direitos de subscrição às ações próprias detidas pelo Emitente, a cada
ação não detida pelo Emitente será atribuído um direito de subscrição.
A determinação do número de Ações a emitir no âmbito da Oferta que cada acionista do Emitente, ou que
cada um dos detentores de direitos de subscrição, poderá subscrever resulta da aplicação do fator
0,25124803 ao número de direitos detidos no momento da transmissão da ordem de subscrição, com
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arredondamento por defeito. No caso de ao número de ações subscritas não corresponder um número inteiro
de cêntimos será feito arredondamento por excesso para o cêntimo imediatamente superior, e a diferença
constituirá “ágio da emissão”.
As ações do Emitente que tenham sido adquiridas no Euronext Lisbon até ao dia 20 de novembro de 2017,
inclusive, correspondente ao último dia de negociação das ações com os respetivos direitos de subscrição,
e as que tendo sido transmitidas ou adquiridas fora de mercado regulamentado sejam registadas na conta
de valores mobiliários do adquirente até à véspera do início do período de subscrição da Oferta, isto é, até
22 de novembro de 2017, inclusive, ainda atribuem ao respetivo titular, salvo convenção em contrário, o
direito de subscrição de Ações.
Os acionistas da REN que não pretendam exercer os seus direitos de subscrição, total ou parcialmente,
poderão proceder à sua alienação no Euronext Lisbon, onde negociarão com o código ISIN PTREL0AMS000,
entre o dia 23 de novembro de 2017 e o dia 1 de dezembro de 2017, isto é, entre o primeiro dia do período
de subscrição e o terceiro dia de negociação anterior ao fecho do período de subscrição, inclusive. Os
direitos podem igualmente ser negociados fora do mercado regulamentado, nos termos gerais de direito.
Deste modo, os titulares de direitos de subscrição que não desejem exercer os seus direitos de subscrição,
total ou parcialmente, ou que desejem uma quantidade superior, poderão transacionar os referidos direitos
no Euronext Lisbon e/ou fora do mercado regulamentado, nos termos legais, dentro dos prazos indicados.
Caso os direitos de subscrição não sejam exercidos ou alienados até ao final do período de subscrição, os
mesmos caducarão sem contrapartida, não havendo lugar a qualquer compensação por esse facto, sendo as
Ações correspondentes objeto de rateio nos termos descritos em 5.3.
O código ISIN dos direitos de subscrição das Ações é o PTREL0AMS000 e estes serão negociados sob o símbolo
“RENDS”.
5.2.1.3. Montante máximo e mínimo das subscrições
O montante máximo de Ações a emitir no âmbito da presente Oferta é de 133.191.262. Não existe um
montante mínimo de subscrição, pelo que caso a subscrição da Oferta fique incompleta, esta manter-se-á
apenas no que diz respeito ao número de Ações que foram subscritas, ficando o aumento de capital a que o
presente Prospeto alude limitado às subscrições recolhidas.
Não existe montante mínimo nem máximo para as subscrições por investidor. A satisfação dos pedidos de
subscrição será efetuada de acordo com os critérios descritos em Capítulo 5.3 – “Plano de distribuição e
atribuição”.
5.2.1.4. Prazo da Oferta, processo de subscrição das Ações e calendário
As Ações a oferecer na Oferta poderão ser subscritas durante o período que decorrerá entre as 8:30 horas
do dia 23 de novembro de 2017 e as 15:00 horas do dia 6 de dezembro de 2017, inclusive.
As ordens de subscrição poderão ser revogadas até 2 dias antes de findar o prazo da Oferta, por comunicação
ao intermediário financeiro que a recebeu, ou seja, são revogáveis até ao dia 4 de dezembro de 2017,
inclusive. Durante o período de irrevogabilidade, as ordens apenas poderão ser alteradas no sentido de
aumento da ordem de subscrição.
As ordens de subscrição poderão ser apresentadas junto dos intermediários financeiros legalmente
habilitados a prestar o serviço de registo de valores mobiliários escriturais. Será disponibilizado aos
intermediários financeiros que o desejem receber um modelo de boletim para transmissão de ordens de
subscrição no âmbito da Oferta, sendo, no entanto, a sua utilização facultativa, desde que esteja assegurado
um mecanismo equivalente de transmissão da ordem de subscrição.
Os referidos modelos de boletins deverão ser solicitados pelos intermediários financeiros que os desejem
receber ao Caixa – Banco de Investimento, S.A. através do endereço de correio eletrónico
NOP3_caixabi_settlements@caixabi.pt.
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É da responsabilidade dos intermediários financeiros que recebam as ordens de subscrição o controlo da
veracidade e da autenticidade dos elementos apresentados pelos investidores, bem como da qualidade em
que os ordenantes atuem, face aos requisitos legais impostos pelas condições da presente operação, não
podendo, no entanto, e salvo em caso de dolo ou negligência, ser responsabilizados pela sua eventual
falsidade.
Para efeitos do apuramento dos resultados da Oferta, os intermediários financeiros a quem sejam
transmitidas as ordens de subscrição no âmbito da Oferta, deverão proceder como se descreve em seguida:
as ordens de subscrição das Ações a emitir (e os respetivos pedidos de subscrição adicional em rateio), bem
como as revogações e/ou alterações dessas ordens, deverão ser transmitidas pelos intermediários
financeiros para a Interbolsa, de acordo com o sistema habitual de processamento de ordens de subscrição
em operações de aumento de capital com reserva de preferência para os acionistas do Emitente.
Os intermediários financeiros deverão igualmente enviar ao Caixa – Banco de Investimento, S.A., durante o
período de transmissão de ordens, o resultado diário da respetiva transmissão de ordens de subscrição para
o endereço de correio eletrónico NOP3_caixabi_settlements@caixabi.pt até às 17:00.
Para efeitos da subscrição das Ações eventualmente sobrantes após satisfação das ordens de subscrição e
pedidos de subscrição adicional em rateio, ao abrigo do Contrato de Underwriting referido no Capítulo 5.4
– “Assistência, Colocação e Tomada Firme”, os Coordenadores Globais da Oferta comunicarão as ordens de
subscrição ao Caixa – Banco de Investimento, S.A..
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

Aprovação e divulgação do Prospeto

16 de novembro de 2017

Publicação do aviso para exercício dos direitos de preferência na subscrição de Ações

16 de novembro de 2017

Último dia de negociação das ações do Emitente no Euronext Lisbon, com direitos de
subscrição incorporados (*)
Início de período de subscrição de Ações

20 de novembro de 2017

Início do período de negociação dos direitos de subscrição no Euronext Lisbon

23 de novembro de 2017

23 de novembro de 2017

Último dia de negociação dos direitos de subscrição no Euronext Lisbon

1 de dezembro de 2017

Data partir da qual as ordens de subscrição de Ações se tornam irrevogáveis (inclusive)

5 de dezembro de 2017

Último dia do período de subscrição das Ações

6 de dezembro de 2017

Apuramento dos resultados da Oferta

7 de dezembro de 2017

Liquidação financeira das Ações subscritas pelo exercício de direitos

7 de dezembro de 2017

Liquidação financeira das Ações atribuídas em rateio

11 de dezembro de 2017

Liquidação financeira da eventual oferta ao abrigo do Contrato de Underwriting

11 de dezembro de 2017

Registo do aumento de capital na Conservatória do Registo Comercial (**)

12 de dezembro de 2017

Emissão e liquidação física das Ações

13 de dezembro de 2017

Admissão à negociação das Ações (***)

13 de dezembro de 2017

(*) As ações transmitidas ou adquiridas fora de mercado regulamentado e registadas na conta de valores mobiliários escriturais do
adquirente até ao dia 22 de novembro de 2017 (inclusive) ainda atribuem ao respetivo titular, salvo convenção em contrário, o direito
de preferência na subscrição de Ações.
(**) A verificação deste evento na data indicada encontra-se dependente da obtenção do registo comercial junto da Conservatória do
Registo Comercial na data acima prevista, o que não pode ser garantido pelo Emitente.
(***) A verificação deste evento na data indicada encontra-se dependente de decisão favorável da Euronext Lisbon na data acima
prevista, o que não pode ser garantido pelo Emitente.
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5.2.1.5. Preço, método, prazos de pagamento e entrega das Ações na Oferta
As Ações a emitir serão oferecidas ao preço de subscrição de € 1,877 por ação, o que representa um prémio
de emissão de € 0,877 por ação.
O pagamento do preço de subscrição das Ações, incluindo dos eventuais pedidos de subscrição adicional em
rateio, será efetuado em numerário e integralmente no ato de subscrição.
Sobre o preço de subscrição poderão recair comissões ou outros encargos a pagar pelos subscritores. As
eventuais despesas pela transmissão de ordens e 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, disponíveis no sítio da internet da CMVM em www.cmvm.pt, devendo os mesmos
ser indicados pela instituição financeira recetora das ordens de subscrição.
A REN não cobrará quaisquer despesas aos investidores.
Espera-se que a liquidação financeira das Ações a emitir no âmbito da Oferta ocorra no primeiro dia de
negociação após o encerramento da Oferta, ou seja 7 de dezembro de 2017, no caso das Ações subscritas
por exercício do direito legal de preferência, e até ao terceiro dia de negociação após o referido
encerramento, ou seja 11 de dezembro de 2017, no caso das Ações sobrantes atribuídas aos subscritores
que para esse efeito se tenham candidatado.
O pagamento do preço de subscrição das Ações a emitir (quer por exercício de direitos de preferência quer
relativo a pedidos de subscrição adicional em rateio) será efetuado por contrapartida do crédito em conta
de cautelas representativas das Ações subscritas, as quais serão convertidas em Ações do Emitente na
sequência da obtenção do registo comercial do aumento de capital.
Caso não seja atribuída a totalidade das Ações solicitadas pelo investidor, o montante correspondente às
Ações não atribuídas ficará disponível junto do intermediário financeiro através do qual tenha sido
transmitida a ordem de subscrição, imediatamente após o recebimento por este do apuramento do resultado
da Oferta.
A entrega das Ações aos investidores que participem na presente Oferta será efetuada através da inscrição
das Ações nas contas de registo individualizado de valores mobiliários da titularidade dos respetivos
adquirentes, domiciliadas junto de intermediários financeiros legalmente habilitados para prestar a
atividade de registo e depósito de valores mobiliários escriturais e que tenham conta aberta junto da CVM.
5.2.1.6. Apuramento e Divulgação dos resultados da Oferta
Os resultados da Oferta, no que diz respeito ao exercício de direitos bem como ao rateio, serão apurados
pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A., enquanto um dos responsáveis pela prestação dos serviços de
assistência à mesma, previsivelmente em 7 de dezembro de 2017. Logo que apurados, os resultados serão
divulgados no sítio da CMVM, em www.cmvm.pt, no sítio do Emitente em www.ren.pt.
Para efeitos do apuramento dos resultados da Oferta, os intermediários financeiros a quem sejam
transmitidas as ordens de subscrição no âmbito da Oferta, deverão proceder como se descreve em seguida:
as ordens de subscrição das Ações a emitir (e os respetivos pedidos de subscrição adicional em rateio), bem
como as revogações e/ou alterações dessas ordens, deverão ser transmitidas pelos intermediários
financeiros para a Interbolsa, de acordo com o sistema habitual de processamento de ordens de subscrição
em operações de aumento de capital com reserva de preferência para os acionistas do Emitente.
Os intermediários financeiros deverão igualmente enviar ao Caixa – Banco de Investimento, S.A., desde o
primeiro dia do período de transmissão de ordens, o resultado diário da respetiva transmissão de ordens de
subscrição para o endereço de correio eletrónico NOP3_caixabi_settlements@caixabi.pt até às 17:00.
Para efeitos da subscrição das Ações eventualmente sobrantes após satisfação das ordens de subscrição e
pedidos de subscrição adicional em rateio, ao abrigo do Contrato de Underwriting referido no Capítulo 5.4.
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– “Assistência, Colocação e Tomada Firme”, os Coordenadores Globais da Oferta comunicarão as ordens de
subscrição ao Caixa – Banco de Investimento, S.A..
5.2.1.7. 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 Oferta, haja fundado a decisão de
lançamento da Oferta, excedendo os riscos a esta inerentes, pode a REN, em prazo razoável e mediante
autorização da CMVM, modificar a Oferta ou revogá-la. A modificação da Oferta constitui fundamento de
prorrogação do respetivo prazo, decidida pela CMVM por sua iniciativa ou a requerimento da REN. Nesse
caso, as ordens de compra manifestadas na Oferta anteriormente à modificação consideram-se eficazes para
a Oferta modificada, sem prejuízo da possibilidade da sua revogação pelos investidores. A modificação deve
ser divulgada imediatamente, através de meios iguais aos utilizados para a divulgação do Prospeto.
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 da REN, através de meios iguais aos utilizados para a divulgação do prospeto. A
revogação e a retirada da Oferta 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 suspensão da Oferta faculta aos destinatários a possibilidade de revogar a sua ordem de subscrição até ao
quinto dia posterior ao termo da suspensão, com direito à restituição do que tenha sido entregue. Cada
período de suspensão da Oferta 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 Oferta.
De acordo com o estabelecido no artigo 142.º do Cód.VM, se, entre a data da sua aprovação e a data de
admissão à negociação das Ações, for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto
novo ou se tome conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto, que sejam
relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários da Oferta, o Emitente deverá requerer imediatamente
à CMVM a aprovação de adenda ou retificação do Prospeto.
A adenda ou a retificação ao Prospeto deve ser aprovada no prazo de 7 dias desde a data de apresentação
do requerimento ou das informações suplementares solicitadas ao requerente e deve ser divulgada através
de meios iguais aos utilizados para a divulgação do Prospeto.
Os investidores que tenham aceite a Oferta antes de publicada a adenda ou a retificação têm o direito de
revogar a sua aceitação, no prazo de 2 dias úteis após a divulgação da adenda ou da retificação, desde que
a deficiência, o facto anterior ou o facto novo, seja detetado, conhecido ou ocorra antes de terminar o
prazo da Oferta e da entrega das Ações. A adenda deve indicar a data final até à qual os investidores podem
exercer o direito de revogação da sua ordem de subscrição.
5.3. PLANO DE DISTRIBUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO
As Ações serão distribuídas pelos subscritores da maneira que de seguida se descreve.
Os acionistas do Emitente terão direito de preferência na subscrição das Ações nos termos do artigo 458.º
do CSC, sendo as Ações repartidas entre os titulares dos direitos de preferência na subscrição da seguinte
forma:
(a)
atribui-se a cada titular de direitos de preferência na subscrição de Ações o número de Ações
proporcional à quantidade de direitos que possua ou, caso tenha declarado querer subscrever uma
quantidade inferior de Ações, a quantidade pedida. Eventuais arredondamentos a que haja lugar serão
efetuados por defeito;
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(b)

satisfazem-se, de seguida, os pedidos de subscrição adicional de Ações efetuados pelos titulares de
direito de preferência na subscrição de Ações, na medida em que resultar de rateio na proporção dos
seus direitos de preferência na subscrição de Ações exercidos, procedendo-se, novamente, se
necessário, a arredondamentos por defeito. Os pedidos de subscrição adicional de Ações deverão ser
efetuados pelos titulares dos direitos de preferência na subscrição de Ações conjuntamente com o
respetivo pedido de subscrição em resultado de exercício de direitos;

(c)

as Ações que não tenham sido atribuídas pelos processos referidos nas alíneas anteriores serão
sorteadas, por uma só vez, para subscrição por entre os titulares de direitos de preferência na
subscrição de Ações que não tenham visto integralmente satisfeitos os seus pedidos de subscrição
adicional.

De acordo com o artigo 458.º do CSC, os direitos de subscrição não exercidos caducam no fim do período de
subscrição, não havendo lugar a qualquer compensação monetária ou outra por esse facto, sendo as Ações
correspondentes a esses direitos a emitir, no contexto da presente Oferta rateadas conforme supra descrito.
Caso as Ações não sejam totalmente subscritas no âmbito da presente Oferta, as mesmas poderão ser ainda
subscritas por investidores qualificados ou pelos Underwriters nos termos do Contrato de Underwriting
conforme descrito em Capítulo 5.4– “Assistência, Colocação e Tomada Firme”.
Caso a subscrição fique incompleta, a Oferta e, consequentemente, o aumento de capital ficará limitado às
subscrições recolhidas.
5.4. ASSISTÊNCIA, COLOCAÇÃO E TOMADA FIRME
O Banco Santander Totta, S.A. com sede na Rua do Ouro, n.º 88, em Lisboa e o Caixa – Banco de Investimento,
S.A., com sede na Avenida João XXI, 63, em Lisboa, são os intermediários financeiros responsáveis pela
prestação dos serviços de assistência ao Emitente na Oferta, nos termos e para os efeitos dos artigos 113.º,
337.º e 338.º do Cód.VM, abrangendo os serviços necessários à preparação, lançamento e execução da Oferta
e de assessoria ao processo de admissão à negociação das Ações no Euronext Lisbon. A Oferta será apenas
realizada no território nacional.
Adicionalmente, o Emitente celebrou em 13 de novembro de 2017 com as instituições financeiras Banco
Santander, S.A., Caixa – Banco de Investimento, S.A., J.P. Morgan Securities PLC (em conjunto os
“Underwriters”), o Contrato de Underwriting, sujeito à lei inglesa, nos termos do qual estas instituições
efetuaram declaração antecipada de subscrição, destinada à formalização e produção de efeitos no último
dia do período de subscrição, com sujeição a certas condições, em nome próprio e/ou em nome e por conta
de outros investidores institucionais qualificados, nos termos legais (que estas instituições se
comprometeram a procurar), de todas as Ações eventualmente remanescentes, conjunta e não
solidariamente, de acordo com a proporção a seguir indicada:
Banco Santander, S.A.

33 ⅓%

Caixa – Banco de Investimento, S.A.

33 ⅓%

J.P. Morgan Securities plc.

33 ⅓%

Total

100 %

As obrigações dos Underwriters, nos termos do Contrato de Underwriting, estão sujeitas, entre outras: (i) à
condição de que todas as declarações e garantias e outras afirmações feitas pelo Emitente no Contrato de
Underwriting sejam, na data em que foram feitas, verdadeiras e corretas; e (ii) ao cumprimento pelo
Emitente de todas as obrigações que para si decorrem do referido contrato.
Caso, nos termos do Contrato de Underwriting, os Underwriters tenham de pagar o preço de subscrição e
procurar subscritores ou subscrever eles mesmos Ações eventualmente remanescentes, quaisquer vendas de
tais Ações eventualmente remanescentes não serão feitas por conta do Emitente ou dos seus acionistas.
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Este contrato contém uma cláusula de cessação que prevê o direito de resolução, por decisão dos
Underwriters, até ao dia da liquidação da Oferta (na medida em que a consequente revogação da ordem de
subscrição seja permitida de acordo com o direito português), o qual pode ser exercido nas seguintes
situações (não tendo nenhuma delas, no entendimento do Emitente, ocorrido até à data do Prospeto):
(i) (A) se o Emitente ou qualquer uma das suas subsidiárias tiver sofrido desde 30 de setembro de 2017
qualquer perda ou interferência com a sua atividade resultante de incêndio, explosão, inundação ou
qualquer outra calamidade (independentemente de estar coberta por seguro), ou de qualquer litígio laboral,
ou atuação, ordem ou decreto de um tribunal ou governo, exceto quando tal esteja descrito ou contemplado
no Prospeto que, no entendimento de boa fé da maioria dos Underwriters tornaria impraticável ou não
aconselhável a continuação da Oferta ou a entrega das Ações nos termos previstos no presente Prospeto,
(B) se, desde a data de celebração do Contrato de Underwriting, tiver ocorrido uma alteração no capital
social do Emitente e das suas subsidiárias (consideradas como um todo), ou aumento da dívida com juros de
longo ou curto prazo, com exceção de atividade corrente, que possa afetar de modo agregado o Emitente e
as suas subsidiárias (consideradas como um todo) em mais de €40.000.000 (quarenta milhões de euros),
individualmente ou em conjunto, com exceção de um contrato de financiamento celebrado com China
Development Bank no montante de €150.000.000 e/ou (C) uma qualquer alteração ou desenvolvimento que
afete ou possa afetar de modo desfavorável os assuntos gerais, a gestão, a posição financeira, as
participações acionistas ou os resultados do Emitente e das suas subsidiárias (consideradas como um todo),
e, no entendimento de boa-fé da maioria dos Underwriters tornem impraticável ou não aconselhável a
continuação da Oferta ou a entrega das Ações nos termos previstos no presente Prospeto.
(ii) se após a data do Contrato de Underwriting e antes da data de liquidação da Oferta ocorrer (A) um
evento significativamente adverso que envolva uma potencial alteração substancial adversa, nacional ou
internacional, nas condições monetárias, políticas, financeiras ou económicas ou mercados de valores
mobiliários ou qualquer alteração significativa adversa nos controlos cambiais ou câmbio em Portugal, Reino
Unido, Estados Unidos da América ou qualquer outro lugar; (B) a suspensão ou limitação substancial da
negociação em geral de valores mobiliários na New York Stock Exchange, na London Stock Exchange ou na
Euronext Lisbon, (C) a suspensão ou limitação substancial da negociação dos valores mobiliários do Emitente
na Euronext Lisbon; (D) moratória geral sobre atividades de banca comercial decretada pelas autoridades
competentes de Portugal, dos Estados Unidos, ou do Reino Unido ou uma perturbação significativa na banca
comercial ou compensação e liquidação de valores mobiliários em Portugal, Reino Unido ou Estados Unidos
da América; (E) a ocorrência ou escalada de hostilidades e/ou atos de terrorismo ou outra calamidade ou
crise, desde que no entendimento de boa-fé da maioria dos Underwriters, o efeito de qualquer dos eventos
listados de (A) a (E) tornem impraticável ou não aconselhável a continuação da Oferta ou a entrega das
Ações nos termos previstos no presente Prospeto.
O Contrato de Underwriting poderá ainda cessar, designadamente em caso de incumprimento da obrigação
de subscrição dos Underwriters relativo a mais de 10% do total das Ações que, ao abrigo daquele contrato,
lhes caiba subscrever, após aplicação dos mecanismos de sanação previstos no contrato. Nos termos do
Contrato de Underwriting, a cessação do contrato não impede a REN de continuar com a Oferta e receber
as receitas da Oferta. Em caso de cessação do Contrato de Underwriting cessará também o contrato de
assistência e colocação celebrado entre o Emitente, o Caixa – Banco de Investimento, S.A.e o Banco
Santander Totta, S.A.. Caso o contrato de assistência e colocação cesse, nomeadamente naquela situação,
o Emitente obriga-se a renegociar este último contrato ou, em alternativa, a celebrar novo contrato de
assistência e colocação com outros intermediários financeiros legalmente habilitados para o efeito.
O Emitente assumiu ainda um compromisso de lock-up das Ações, nos termos descritos no Capítulo 7.6 –
“Acordo de Lock-up”.
Deste Contrato de Underwriting decorre o pagamento de uma comissão devida a cada Underwriter
correspondente a 2,00% do montante do respetivo underwriting commitment, que será devida ainda que a
totalidade das Ações seja subscrita na Oferta e os Underwriters não tenham de subscrever qualquer Ação
(excluindo os montantes relativamente aos quais tenham existido compromissos firmes de subscrição). Essa
comissão poderá ser (por opção do Emitente) majorada por uma parcela adicional de até 0,50% do montante
total da Oferta.
Anteriormente à celebração do referido contrato, foi celebrada uma standby underwriting letter no âmbito
da qual, e em contrapartida do compromisso dos Underwriters celebrarem futuramente o Underwriting
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Agreement (sob certas condições), a REN pagou aos Underwriters uma comissão de 0,267% sobre o montante
de €250 milhões (montante aproximado do encaixe financeiro do planeado aumento de capital).
O Emitente assumiu o compromisso de compensar os Underwriters relativamente a determinadas
responsabilidades relacionadas com o Contrato de Underwriting, incluindo no âmbito do Securities Act.
Adicionalmente, o Emitente assumiu o compromisso de reembolsar os Underwriters relativamente a
determinadas despesas.
Caso a subscrição fique incompleta, designadamente devido à cessação do Contrato de Underwriting, a
emissão ficará reduzida às Ações efetivamente subscritas, nos termos previstos na deliberação do Conselho
de Administração que aprovou o presente aumento de capital e nos artigos 457.º do CSC e 161.º do Cód.VM.
Caso o Contrato de Underwriting termine, por qualquer das razões descritas acima, tal será considerado um
facto novo com relevância para a decisão dos investidores, será aplicável o previsto no artigo 142.º do
Cód.VM, em particular (i) será requerida a publicação de uma adenda ao Prospeto, e (ii) os investidores que
tenham aceite a Oferta antes da publicação da adenda têm o direito de revogar as suas ordens, no prazo
mínimo de dois dias úteis, desde que tal ocorra antes da admissão à negociação das Ações (vide para mais
detalhe Capítulo 2.5.1.7 – “Momento e circunstâncias em que a Oferta pode ser alterada, retirada ou
suspensa”).
Qualquer intermediário financeiro devidamente autorizado e registado para o efeito poderá assumir a
função de entidade recetora de ordens de compra e de entidade registadora.
5.5. INTERESSES DE PESSOAS SINGULARES E COLETIVAS ENVOLVIDAS NA OFERTA
Dos termos do Contrato de Underwriting (descrito no Capítulo 5.4. – “Assistência, Colocação e Tomada
Firme”) decorre o pagamento de uma comissão devida a cada Underwriter correspondente a 2,00% do
montante do respetivo underwriting commitment, que será devida ainda que a totalidade das Ações seja
subscrita na Oferta e os Underwriters não tenham de subscrever qualquer Ação (excluindo os montantes
relativamente aos quais tenham existido compromissos firmes de subscrição, conforme descrito no Capítulo
7.7. – “Intenções dos Principais Acionistas”). Essa comissão poderá ser (por opção do Emitente, e por
referência a um ou mais Underwriters) majorada por uma parcela adicional de até 0,50% do montante total
da Oferta.
Anteriormente à celebração do referido contrato, foi celebrada uma standby underwriting letter no âmbito
da qual, e em contrapartida do compromisso dos Underwriters celebrarem futuramente o Underwriting
Agreement (sob certas condições), a REN pagou aos Underwriters uma comissão de 0,2% sobre o montante
de €250 milhões (montante aproximado do encaixe financeiro do planeado aumento de capital), tendo a
mesma sido objeto de uma adenda que prorrogou o seu prazo e estabeleceu uma comissão adicional de
0,067% por referência ao mesmo montante.
Com as receitas líquidas da Oferta será parcialmente reembolsado um empréstimo de curto prazo, em que
os mutuantes são também os 3 bancos definidos como Underwriters.
5.6. MOTIVOS DA OFERTA E AFETAÇÃO DAS RECEITAS
Estima-se que o encaixe líquido da Oferta ascenda a aproximadamente €242,48 milhões, assumindo a
subscrição completa e o preço de subscrição fixado de €1,877, e deduzindo todas as despesas associadas (as
quais compreendem, designadamente, comissões no valor de até €5,62 milhões devidas aos Underwriters, e
um valor total remanescente de aproximadamente €1,9 milhões, respeitante essencialmente a custos com
outros assessores e com a admissão das Ações à negociação, incluindo impostos e taxas aplicáveis).
O encaixe a obter visa financiar parcialmente a Aquisição, procedendo ao reembolso parcial do empréstimo
de curto prazo (bridge loan) contratado em 11 de maio de 2017, com o prazo inicial de sete meses, com
opção de prorrogação pela REN por dois períodos adicionais de seis meses cada (tendo sido já prorrogado
uma primeira vez).
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6.

DILUIÇÃO

A presente Oferta é dirigida aos acionistas da REN, com respeito pelo direito legal de preferência na
subscrição, pelo que os acionistas que subscreverem a totalidade das Ações a que têm direito por exercício
dos seus direitos legais de preferência receberão uma percentagem das novas ações emitidas igual à sua
atual percentagem de participação no capital da REN. Deste modo, estes acionistas manterão a mesma
percentagem de participação no capital, não sofrendo assim qualquer diluição.
A participação no capital da REN dos acionistas que não exercerem os seus direitos de subscrição será diluída
com a emissão de novas Ações, sendo a diluição equivalente ao quociente entre a quantidade de novas
Ações emitidas e a quantidade total de ações representativas do capital social do Emitente após a presente
Oferta.
A título exemplificativo, para os atuais acionistas que não exerçam os seus direitos no âmbito do aumento
de capital, uma participação no capital correspondente a 1% será reduzida para cerca de 0,8%, após o
aumento de capital, no pressuposto da integral subscrição do mesmo.
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7.

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO E MODALIDADES DE NEGOCIAÇÃO

7.1. ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO
As ações ordinárias atualmente representativas do capital social da REN encontram-se admitidas à
negociação no Euronext Lisbon.
Foi solicitada a admissão à negociação no Euronext Lisbon de um máximo de 133.191.262 Ações escriturais
e nominativas, ordinárias, com o valor nominal de 1 euro, representativas de 19,96% do capital social da
REN após a Oferta, correspondentes às Ações objeto da Oferta.
O código ISIN das ações ordinárias representativas do capital social da REN é o PTREL0AM0008 e serão
transacionadas no Euronext Lisbon sob o símbolo RENE.
É previsível que a admissão das Ações, caso venha a ser decidida favoravelmente pela Euronext Lisbon,
ocorra em 13 de dezembro ou em data aproximada, logo após o registo comercial do aumento de capital.
Não obstante todas as ações da REN emitidas até à concretização da Oferta estarem admitidas à negociação,
a solicitação de admissão à negociação das Ações, que já foi apresentada, poderá frustrar-se. Assim, e nos
termos do artigo 163.º do Cód.VM, os destinatários da Oferta podem resolver os seus negócios de subscrição
das Ações se a admissão for recusada com fundamento em facto imputável ao Emitente, ao Banco Santander
Totta, S.A. e/ou ao Caixa – Banco de Investimento, S.A. ou a pessoas que com estes estejam em alguma das
situações previstas do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM.
A resolução pelo investidor deve ser comunicada ao Emitente até 60 dias após o ato de recusa de admissão
a mercado regulamentado, devendo o Emitente restituir os montantes recebidos até 30 dias após a receção
da declaração de resolução.
O serviço financeiro das Ações, 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
aos titulares das Ações comissões por esse serviço, bem como pelo serviço de registo de ações. Tais valores
serão os que estejam fixados, a cada momento, nos preçários dos intermediários financeiros para este tipo
de serviços, disponíveis no sítio da internet da CMVM em www.cmvm.pt, devendo os mesmos ser indicados
pela instituição financeira legalmente habilitada.
7.2. MERCADOS EM QUE AS AÇÕES DA REN JÁ FORAM ADMITIDAS
As ações da REN não se encontram admitidas em nenhum outro mercado regulamentado, que não o Euronext
Lisbon.
7.3. SUBSCRIÇÃO OU COLOCAÇÃO EM PRIVADO DE AÇÕES
Caso as Ações não sejam totalmente subscritas no âmbito da presente Oferta, as mesmas poderão ser ainda
subscritas por investidores institucionais ou pelos Underwriters nos termos do Contrato de Underwriting
conforme descrito em Capítulo 5.4– “Assistência, Colocação e Tomada Firme”.
7.4. CRIADORES DE MERCADO
Não aplicável.
7.5. ESTABILIZAÇÃO
Não foi celebrado qualquer contrato de liquidez ou de fomento de mercado, nem se prevê que venha a
existir qualquer atividade de estabilização de preços relacionada com a Oferta.
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7.6. ACORDO DE LOCK-UP
Nos termos do Contrato de Underwriting, o Emitente assumiu o compromisso de, a partir da data de
celebração do Contrato de Underwriting e até 120 dias após o último dia do período de subscrição, e salvo
se obtido o consentimento dos Underwriters, (a) não oferecer, vender, acordar vender, onerar ou de outra
forma dispor de ações, direitos, opções e warrants de compra/venda sobre ações, ou valores mobiliários
convertíveis em, exercíveis por ou permutáveis com ações, e não apresentar qualquer pedido de registo
referente a qualquer das transações descritas, nos termos do Securities Act, (b) bem como a não celebrar
qualquer contrato de swap que transmita, total ou parcialmente e indireta ou diretamente, os efeitos
económicos da titularidade das ações, e independentemente de as mencionadas transações serem objeto
de liquidação física ou financeira. Excetuam-se da mencionada obrigação (i) as Ações a serem emitidas e
colocadas ao abrigo do Contrato de Underwriting, (ii) a emissão, aquisição ou transmissão de quaisquer
ações por exercício de quaisquer opções, ou valores mobiliários convertíveis ou semelhantes emitidos até à
data do Contrato de Underwriting pelo Emitente e cuja existência tenha sido divulgada em determinados
documentos indicados no Contrato de Underwriting, (iii) compras e vendas de Ações pelo Emitente para
subsidiárias ou (iv) venda de até 3.881.374 ações atualmente detidas pela REN ou os respetivos direitos
relacionados com as atuais ações detidas pela REN.
7.7. INTENÇÕES DOS PRINCIPAIS ACIONISTAS
A REN recebeu compromissos irrevogáveis dos seus acionistas State Grid Europe Limited, Fidelidade –
Companhia de Seguros, S.A. e Red Eléctrica Internacional, S.A., que representam um total de
aproximadamente 35% do atual capital social da REN, informando que irão exercer os seus direitos de
preferência, para subscrição de ações em montante proporcional às suas atuais participações.
Para além do referido, a Sociedade não tem confirmação sobre a participação de outros acionistas com
participações qualificadas, pelo que no final da Oferta os mesmos poderão ter mantido, reduzido ou
aumentado as suas participações.

81

8.

REGIME FISCAL

8.1. ADVERTÊNCIA GERAL
Este Capítulo constitui um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal, na data do presente Prospeto,
aos rendimentos resultantes de ações emitidas por uma entidade residente em Portugal, objeto de admissão
à negociação no Euronext Lisbon, às mais-valias fiscais obtidas aquando da sua alienação e à sua transmissão
a título gratuito.
O enquadramento descrito está sujeito a alterações, incluindo alterações com efeito retroativo, não tendo
sido tomados em consideração regimes transitórios eventualmente aplicáveis.
Este Capítulo não representa uma análise completa dos potenciais efeitos fiscais da decisão de adquirir ou
deter ações representativas do capital social do Emitente, pelo que os adquirentes destas ações devem
consultar os seus próprios consultores sobre as implicações fiscais e parafiscais associadas à aquisição,
detenção e transmissão das ações à luz das suas circunstâncias particulares, incluindo as implicações fiscais
potenciais porventura aplicáveis em outros ordenamentos jurídicos, tendo em atenção, quando aplicável,
as disposições legais previstas em convenções para evitar a dupla tributação celebradas por Portugal.
8.2. PESSOAS SINGULARES RESIDENTES PARA EFEITOS FISCAIS EM PORTUGAL
8.2.1.

Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações

Os dividendos colocados à disposição dos titulares de Ações estão sujeitos a retenção na fonte de IRS à taxa
de 28%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória. Esta
retenção na fonte será efetuada pela entidade residente em Portugal que pagar ou colocar os rendimentos
à disposição dos titulares de Ações.
Os titulares dos dividendos, quando residentes em Portugal, podem optar por englobar estes rendimentos,
declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos, desde que obtidos fora do âmbito do
exercício de atividades empresariais e profissionais. Sendo realizada a opção pelo englobamento, os
dividendos serão tributados em apenas metade do seu montante, à taxa que resultar da aplicação da tabela
prevista no artigo 68.º do Código de IRS (acrescido de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%,
que incidirá sobre o rendimento coletável que exceda os €80.000 e €250.000, respetivamente) e a retenção
terá a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final.
No caso de exercício da opção de englobamento, sobre a parte do rendimento coletável de IRS que exceda,
por sujeito passivo, o valor anual da retribuição mínima mensal garantida, incidirá ainda uma sobretaxa
extraordinária de até 3,21% (em 2017).
A opção pelo englobamento dos dividendos determina também a obrigatoriedade de englobamento de
outros rendimentos de capitais eventualmente obtidos e sujeitos a taxas liberatórias ou especiais, como
por exemplo juros.
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando os dividendos sejam
pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais acima
descritas.
8.2.2.

Mais-valias e menos-valias realizadas na transmissão onerosa das Ações

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de Ações (e outros
valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%, sem prejuízo do seu
englobamento por opção dos respetivos titulares, quando residentes em território português, e tributação
à taxa que resultar da aplicação da tabela prevista no artigo 68.º do Código de IRS (acrescido de uma taxa
adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o rendimento coletável que exceda os €80.000
e €250.000, respetivamente).
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No caso de exercício da opção pelo englobamento, sobre a parte do rendimento coletável de IRS que
exceda, por sujeito passivo, o valor anual da retribuição mínima mensal garantida, incidirá ainda uma
sobretaxa extraordinária de até 3,21% (em 2017).
A opção pelo englobamento das mais-valias determina também a obrigatoriedade de englobamento de
outros rendimentos da mesma categoria eventualmente obtidos e sujeitos a taxas liberatórias ou especiais.
Em qualquer caso (com ou sem englobamento) o imposto apurado será devido em termos finais, após a
entrega de declaração anual de IRS.
Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando a contraparte da
operação estiver sujeita no país, território ou região em que se encontre domiciliada para efeitos fiscais a
um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13
de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, e pela Portaria
n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro.
Verificando-se um saldo negativo entre as mais e menos-valias resultantes de operações realizadas no
mesmo ano, o reporte do saldo negativo poderá ser efetuado, aos rendimentos da mesma natureza, nos
cinco anos seguintes, desde que haja opção pelo englobamento.
O valor de aquisição, tratando-se de Ações cotadas em mercado regulamentado, é dado pelo custo
documentalmente provado ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois anos anteriores à data
da alienação. Ao valor de subscrição das Ações acrescem as despesas necessárias e efetivamente praticadas,
inerentes à alienação. Por sua vez, considera-se que as Ações alienadas são as adquiridas há mais tempo
(método first in, first out - FIFO).
8.2.3.

Aquisição gratuita das Ações

Está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a aquisição a título gratuito (por morte ou em vida) das Ações
nas situações em que o seu adquirente tenha domicílio em território português. O valor tributável das Ações
é, regra geral, o valor da cotação na data da transmissão. O cônjuge, unido de facto, ascendentes ou
descendentes beneficiam de isenção de Imposto do Selo em tais aquisições.
8.2.4.

Direitos DE SUBSCRIÇÃO

A mera atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a tributação.
No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição atribuídos aos acionistas no
decurso de aumento de capital são qualificados para efeitos fiscais como mais-valias e tributados à taxa de
28% quando realizados por pessoas singulares residentes, nos mesmos termos que a venda das Ações.
8.3. PESSOAS SINGULARES NÃO RESIDENTES PARA EFEITOS FISCAIS EM PORTUGAL
8.3.1.

Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações

Os dividendos colocados à disposição dos titulares de Ações estão sujeitos a retenção na fonte de IRS à taxa
de 28%, no momento da sua colocação à disposição ou pagamento, tendo esta retenção na fonte natureza
liberatória. Esta retenção na fonte será efetuada pela entidade residente em Portugal que pagar ou colocar
os rendimentos à disposição dos titulares de Ações.
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma convenção em vigor entre Portugal e o país de
residência fiscal do titular das Ações, caso se verifiquem as condições substanciais de aplicação de tal
redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa para o efeito, mas esse
tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando os dividendos sejam
pagos ou colocados à disposição:
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(i)

em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados.
Se for identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas; e

(ii)

de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português, que sejam
domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável,
constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, e pela Portaria 345-A/2016, de 30 de
dezembro.

8.3.2.

Mais-valias e menos-valias realizadas na transmissão onerosa das Ações

As mais-valias realizadas na transmissão a título oneroso de Ações obtidas por pessoas singulares não
residentes, deduzidas de eventuais encargos associados com a sua transmissão, estão sujeitas a IRS. O saldo
anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de Ações (e outros valores
mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%.
Às mais-valias realizadas na transmissão a título oneroso de Ações negociadas em mercado regulamentado
e obtidas por pessoas singulares não residentes poderá ser, porém, aplicável uma isenção de IRS, salvo se:
(i)

o alienante for pessoa singular sem estabelecimento estável em Portugal que seja domiciliada em
país, território ou região sujeitas a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º
150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de
novembro, e pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30 de dezembro; ou

(ii)

o ativo da sociedade residente em território português cujas partes de capital são alienadas seja
constituído, em mais de 50%, por bens imóveis situados em Portugal.

Destacamos que a generalidade dos benefícios fiscais em Portugal se encontra abrangida por uma cláusula
de caducidade que implica que os mesmos caduquem ao fim de 5 anos, exceto se o legislador fiscal
prorrogar a vigência dos mesmos. No que diz respeito à acima referida isenção, a Circular n.º 5/2017, de 4
de maio, do Gabinete da Diretora-Geral dos Impostos, veio declarar oficialmente e por escrito que a mesma
se mantém em vigor durante o ano de 2017.
Não obstante, nos termos das convenções para evitar a dupla tributação celebradas por Portugal, o Estado
Português está geralmente limitado na sua competência para tributar as mais-valias mobiliárias, não
podendo tributar as mais-valias obtidas por não residentes em termos semelhantes ao regime que deriva
da isenção doméstica, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.
8.3.3. Aquisição gratuita das Ações
Não está sujeita a Imposto do Selo a aquisição a título gratuito (por morte ou em vida) de Ações nas
situações em que o seu adquirente não tenha domicílio em território português.
8.3.4.

Direitos de Subscrição

A mera atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a tributação.
No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição atribuídos aos acionistas no
decurso de aumento de capital são qualificados para efeitos fiscais como mais-valias e poderão, no caso de
pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em Portugal, beneficiar do mesmo regime
de isenção de mais-valias indicado supra em determinadas condições.
8.4. PESSOAS COLETIVAS RESIDENTES PARA EFEITOS FISCAIS EM PORTUGAL
8.4.1.

Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações

Os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte de IRC à taxa de 25%, a qual tem natureza de pagamento
por conta do IRC. Esta retenção na fonte será efetuada pela entidade residente em Portugal que pagar ou
colocar os rendimentos à disposição dos titulares de Ações.
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A taxa geral de IRC corresponde a 21%, à qual pode acrescer a derrama municipal, a uma taxa variável, até
1,5% do lucro tributável. Poderá ainda ser aplicável uma derrama estadual à taxa de: (i) 3%, sobre a parte
do lucro tributável que exceda €1.500.000 e seja igual ou inferior a €7.500.000; (ii) 5%, sobre a parte do
lucro tributável que exceda €7.500.000 e seja igual ou inferior a €35.000.000; e (iii) 7% sobre a parte do
lucro tributável que exceda €35.000.000.
Caso o titular das Ações detenha Ações representativas de, pelo menos, 10% do capital social, os dividendos
não concorrerão para a determinação do lucro tributável da sociedade beneficiária, contanto que as Ações
permaneçam na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante um ano. Caso o período de detenção
mínimo de um ano já tenha decorrido no momento em que os dividendos sejam colocados à disposição,
haverá lugar a dispensa de retenção na fonte de IRC.
Não existe igualmente obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os dividendos de Ações que
forem pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos isentos de IRC quanto a estes rendimentos (e.g.,
pessoas coletivas de utilidade pública administrativa e instituições particulares de solidariedade social,
fundos de pensões, fundos de poupança-reforma, fundos de capital de risco e fundos de poupança em ações,
desde que, em qualquer dos casos, relativos aos fundos, os mesmos se constituam/estejam reconhecidos e
operem de acordo com a legislação portuguesa).
Há lugar a tributação autónoma, à taxa de 23%, sobre lucros distribuídos a entidades que beneficiem de
isenção total ou parcial de IRC (abrangendo, neste último caso, os rendimentos de capitais) se as Ações não
forem detidas por tais entidades pelo período mínimo de um ano, o qual pode ser completado após a
colocação à disposição. Esta taxa é elevada em 10 pontos percentuais quanto às entidades que apresentem
prejuízo fiscal no período de tributação em que ocorre a colocação à disposição do rendimento.
A taxa de retenção na fonte é elevada para 35% e tem natureza liberatória quando os dividendos sejam
pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de
terceiros não identificados, aplicando-se as regras gerais acima descritas quando seja identificado o
beneficiário efetivo.
Por outro lado, caso as Ações sejam registadas na esfera dos seus detentores de acordo com o método do
justo valor, e desde que este esteja refletido em resultados, os ajustamentos (positivos e negativos)
concorrem para o apuramento do lucro tributável dos sujeitos passivos, em sede de IRC, sempre que:
(i)

tenham um preço formado em mercado regulamentado; e

(ii) o sujeito passivo não detenha, direta ou indiretamente, uma participação no capital social superior a
5%.
8.4.2.

Mais-valias e menos-valias realizadas na transmissão onerosa das Ações

Consideram-se rendimentos ou ganhos ou gastos ou perdas, para efeitos de determinação do lucro tributável
em IRC, as mais-valias ou as menos-valias realizadas pelos sujeitos passivos na transmissão onerosa das
Ações. A taxa de IRC é de 21%, à qual pode acrescer a derrama municipal, a uma taxa variável, até 1,5% do
lucro tributável. Poderá ainda ser aplicável uma derrama estadual à taxa de: (i) 3%, sobre a parte do lucro
tributável que exceda €1.500.000 e seja igual ou inferior a €7.500.000; (ii) 5%, sobre a parte do lucro
tributável que exceda €7.500.000 e seja igual ou inferior a €35.000.000; e (iii) 7% sobre a parte do lucro
tributável que exceda €35.000.000.
Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição, deduzido das perdas por
imparidade e depreciações aceites fiscalmente, das Ações detidas, há, pelo menos dois anos desde a data
de aquisição, é objeto de atualização mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização monetária
aprovados anualmente por Portaria do Ministro das Finanças.
Quando, nos termos do regime especial de neutralidade fiscal, em sede de IRC, haja lugar à valorização das
participações sociais recebidas pelo mesmo valor pelo qual as antigas se encontravam registadas, considera-
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se, para efeito da aplicação dos coeficientes de desvalorização monetária, a data de aquisição das primeiras
a que corresponder à das últimas.
Não concorrem para a determinação do lucro tributável as mais e menos-valias realizadas mediante
transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere e independentemente da percentagem da
participação transmitida, de partes sociais detidas ininterruptamente por um período não inferior a um
ano, desde que o titular das Ações não esteja sujeito ao regime de transparência fiscal previsto no artigo
6.º do Código do IRC e detenha, direta ou indiretamente, uma participação não inferior a 10% do capital
social ou dos direitos de voto da entidade emitente.
Não serão dedutíveis, para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC, as menos-valias incorridas
com a alienação de partes de capital a entidades com domicílio, sede ou direção efetiva em território
sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, e pela Portaria n.º 345-A/2016, de
30 de dezembro, salvo se tais menos-valias corresponderem a operações efetivamente realizadas e não
tenham um caráter anormal ou um montante exagerado.
Adicionalmente, não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as menosvalias e outras perdas relativas a partes de capital, na parte do valor que corresponda aos lucros distribuídos
que tenham beneficiado no próprio período de tributação ou nos quatro períodos anteriores, da dedução
para efeitos de eliminação da dupla tributação económica prevista no artigo 51.º do Código do IRC.
8.4.3.

Aquisição gratuita das Ações

A aquisição gratuita das Ações a favor de pessoas coletivas residentes sujeitas a IRC, ainda que dele isentas,
não está sujeita a Imposto do Selo.
Contudo, e com exceção dos casos previstos no n.º 1 do artigo 21.º do Código do IRC, a variação patrimonial
positiva não refletida no resultado do exercício, e resultante da aquisição gratuita de Ações por pessoas
coletivas residentes sujeitas a IRC, concorre para a formação do lucro tributável em sede de IRC. O IRC
incide à taxa de 21%, podendo acrescer ao mesmo a derrama municipal, a uma taxa variável, até 1,5% do
lucro tributável. Poderá ainda ser aplicável uma derrama estadual à taxa de: (i) 3%, sobre a parte do lucro
tributável que exceda €1.500.000 e seja igual ou inferior a €7.500.000; (ii) 5%, sobre a parte do lucro
tributável que exceda €7.500.000 e seja igual ou inferior a €35.000.000; e (iii) 7% sobre a parte do lucro
tributável que exceda €35.000.000.
8.4.4.

Direitos de subscrição

A mera atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a tributação.
No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição atribuídos aos acionistas no
decurso de aumento de capital são qualificados para efeitos fiscais como mais-valias e sujeitos a tributação
nos termos gerais de IRC, quando realizados por pessoas coletivas residentes ou pessoas coletivas não
residentes com estabelecimento estável em Portugal.
8.5. PESSOAS COLETIVAS NÃO RESIDENTES PARA EFEITOS FISCAIS EM PORTUGAL E SEM UM ESTABELECIMENTO ESTÁVEL EM
PORTUGAL A QUE OS VALORES MOBILIÁRIOS POSSAM SER IMPUTADOS

8.5.1.

Rendimentos decorrentes da titularidade das Ações

Os dividendos estão sujeitos a retenção na fonte de IRC à taxa de 25%, no momento do seu pagamento ou
da sua colocação à disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória. Esta retenção na fonte
será efetuada pela entidade residente em Portugal que pagar ou colocar os rendimentos à disposição dos
titulares de Ações.
A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma convenção para evitar a dupla tributação em vigor
entre Portugal e o país de residência fiscal do titular das Ações, caso se verifiquem as condições substanciais
de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa para a
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aplicação de uma convenção para evitar a dupla tributação, mas esse tratamento fiscal convencional deve
ser aferido casuisticamente.
Estão isentos de IRC os dividendos colocados à disposição de uma sociedade residente noutro Estado
membro da UE, em Estado integrante do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação
administrativa no domínio da fiscalidade ou num Estado com o qual Portugal tenha celebrado convenção
para evitar dupla tributação, que preveja cooperação administrativa no domínio da fiscalidade, quando a
sociedade em causa preencha as condições previstas no artigo 2.º da Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de
30 de novembro de 2011 (com as necessárias adaptações, quando aplicável), e que detenha, durante um
período ininterrupto de pelo menos um ano, Ações representativas de, pelo menos, 10% do capital social.
Se o referido período de detenção tiver decorrido em momento anterior à data da colocação à disposição
dos lucros e reservas distribuídos, os dividendos distribuídos ao titular das Ações estarão isentos de retenção
na fonte. Caso contrário, os dividendos distribuídos ao titular das Ações estarão sujeitos a retenção na
fonte, sem prejuízo da possibilidade de obtenção de reembolso, uma vez verificadas as condições previstas
no artigo 95.º do Código do IRC.
Este regime é igualmente aplicável às entidades residentes na Confederação Suíça, nos termos do acordo
celebrado entre a Confederação Suíça e a UE, designadamente quando entidades residentes na
Confederação Suíça detenham uma participação de, pelo menos, 25% do capital social durante um período
de dois anos.
A aplicação da isenção prevista nos parágrafos anteriores depende da obtenção de declaração confirmada
e autenticada pelas entidades competentes do Estado membro da UE, do Espaço Económico Europeu, do
Estado com o qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar dupla tributação ou da Confederação
Suíça, de que a entidade beneficiária cumpre com as condições previstas no artigo 2º da Diretiva n.º
2011/96/EU, do Conselho, de 30 de novembro, com as necessárias adaptações, quando aplicável.
A pedido do beneficiário dos rendimentos, pode ser devolvido o IRC retido e pago na parte em que seja
superior ao que resultaria da aplicação das taxas gerais deste imposto e de derrama estadual de que seja
beneficiária entidade residente noutro Estado membro da UE, em Estado com o qual Portugal tenha
celebrado convenção para evitar dupla tributação ou do Espaço Económico Europeu, nestes últimos dois
casos desde que exista obrigação de cooperação administrativa em matéria fiscal equivalente à
estabelecida na UE e que sejam preenchidas as condições estabelecidas no artigo 2.º da Diretiva
2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro de 2011. Neste caso, serão tomados em consideração todos
os rendimentos, incluindo os obtidos em território português.
A taxa de retenção na fonte corresponde a 35% e tem natureza liberatória quando os dividendos sejam
pagos ou colocados à disposição:
(i)

em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados.
Se for identificado o beneficiário efetivo, aplicam-se as regras gerais acima descritas; e

(ii) de entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português, que sejam
domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável,
constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 292/ 2011, de 8 de novembro, e pela Portaria n.º 345-A/2016, de 30
de dezembro.
8.5.2.

Mais-valias e menos-valias realizadas na transmissão onerosa das Ações

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a transmissão onerosa de Ações
realizadas por pessoas coletivas não residentes em território português e sem estabelecimento estável em
Portugal ao qual as mesmas sejam imputáveis estão sujeitas a IRC à taxa de 25%.
Não obstante, as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de Ações negociadas em mercado
regulamentado estão isentas de tributação, salvo se:
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(i)

A entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 25% por entidades residentes
para efeitos fiscais em território português, exceto quando se verifiquem cumulativamente os
seguintes requisitos e condições relativamente à sociedade alienante:


Seja residente noutro Estado membro da União Europeia, num Estado membro do Espaço
Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade
equivalente à estabelecida no âmbito da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido
celebrada e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a troca
de informações;



Esteja sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva 2011/96/UE, do
Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC desde
que a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior a 60 % da taxa normal de IRC;



Detenha direta ou direta e indiretamente, uma participação não inferior a 10 % do capital social
ou dos direitos de voto da entidade objeto de alienação;



Detenha a referida participação de modo ininterrupto, durante o ano anterior à alienação;



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

(ii)

A entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou região, sujeitos a um
regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro,
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 292/ 2011, de 8 de novembro, e pela Portaria n.º
345-A/2016, de 30 de dezembro; ou

(iii)

O ativo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em mais de 50%, por
bens imóveis situados em Portugal, ou que, sendo sociedades gestoras ou detentoras de
participações sociais, se encontrem em relação de domínio, a título de dominantes, com sociedades
dominadas, igualmente residentes em território português, cujo ativo seja constituído, em mais de
50 %, por bens imóveis aí situados.

Destacamos que a generalidade dos benefícios fiscais em Portugal encontra-se abrangida por uma cláusula
de caducidade que implica que os mesmos caduquem ao fim de 5 anos, exceto se o legislador fiscal
prorrogar a vigência dos mesmos. No que diz respeito à acima referida isenção, a Circular n.º 5/2017, de 4
de maio, do Gabinete da Diretora-Geral dos Impostos, veio declarar oficialmente e por escrito que a mesma
se mantém em vigor durante o ano de 2017.
Não obstante, o incremento patrimonial pode ser excluído de tributação em Portugal quando o adquirente
seja residente, para efeitos fiscais, num país com o qual vigore uma convenção para evitar a dupla
tributação com Portugal, caso se verifiquem as condições substanciais de aplicação de tal exclusão, o que
deverá ser confirmado numa base casuística.
Não serão dedutíveis, para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC, as menos-valias incorridas
com a alienação de partes de capital a entidades com domicílio, sede ou direção efetiva em território
sujeito a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, com as
alterações introduzidas pela Portaria n.º 292/2011, de 8 de novembro, e pela Portaria 345-A/2016, de 30
de dezembro, salvo se tais menos-valias corresponderem a operações efetivamente realizadas e não tenham
um caráter anormal ou um montante exagerado.
8.5.3.

Aquisição gratuita das Ações

A aquisição gratuita das Ações a favor de pessoas coletivas residentes sujeitas a IRC, ainda que dele isentas,
não está sujeita a Imposto do Selo.
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O incremento patrimonial resultante da aquisição de Ações a título gratuito por pessoas coletivas não
residentes sem estabelecimento estável, aos quais as Ações sejam imputáveis, é tributado à taxa de 25%.
Nos termos das convenções para evitar a dupla tributação, o Estado Português está geralmente limitado na
sua competência para tributar estes rendimentos, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido
casuisticamente.
8.5.4.

Direitos de subscrição

A mera atribuição e exercício de direitos de subscrição não serão considerados factos sujeitos a tributação.
No entanto, os rendimentos derivados da alienação dos direitos de subscrição atribuídos aos acionistas no
decurso de aumento de capital são qualificados para efeitos fiscais como mais-valias e sujeitos a tributação
nos termos gerais de IRC, podendo não ser tributado nos termos acima descritos.
8.6.

CUSTOS DE TRANSAÇÃO EM PORTUGAL

As taxas sobre operações realizadas em mercados regulamentados ou fora deles foram abolidas. Por sua
vez, 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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9.

LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL

9.1.

DESCRIÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Ver Capítulo 15 - “Análise de exploração e da situação financeira do Emitente”, “Liquidez e Recursos
Financeiros” (em particular, secção 15.2.4).
9.2.

RECURSOS FINANCEIROS

Ver Capítulo 15 - “Análise de exploração e da situação financeira do Emitente”, “Liquidez e Recursos
Financeiros” (em particular, secção 15.2.4).
9.3.

DECLARAÇÃO DO EMITENTE RELATIVA AO FUNDO DE MANEIO

O Emitente declara que, na sua opinião, à presente data, o fundo de maneio da REN é suficiente para fazer
face às suas necessidades para os próximos 12 (doze) meses.
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10.

CAPITALIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO

10.1.

CAPITALIZAÇÃO

A tabela seguinte apresenta o endividamento líquido e a capitalização total da REN a 30 de setembro de
2017.
A informação constante da tabela seguinte deve ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras
consolidadas inseridas por remissão neste Prospeto.
A 30 de
setembro de
2017 (1)

Pro forma a
30 de
setembro
de 2017(1)

(em € milhares)

Dívida corrente:
Dívida caucionada.................................................................................................
Dívida garantida.................................................................................................
Dívida não caucionada / não garantida ......................................................................
Dívida corrente total ...........................................................................................
Dívida não corrente:
Dívida caucionada ..............................................................................................
Dívida garantida.................................................................................................

23.344
1.118
480.998
505.460

24.905
1.118
482.080
508.103

234.346
1.342
1.820.223

240.500
1.342
2.102.760

Dívida não corrente total ......................................................................................
Capitais próprios:
Capital social ....................................................................................................
Prémio de emissão ..........................................................................................
Ações Próprias ...............................................................................................

2.055.911

2.344.601

534.000
-10.728

667.191
116.809
-10.728

Reservas legais ..................................................................................................
Outras reservas..................................................................................................
Outras variações ................................................................................................
Resultados transitados .........................................................................................

106.800
200.517
30
226.369

106.800
196.102
30
226.369

Capitais próprios totais(2) ......................................................................................

1.056.988

1.302.573

Capitalização total .............................................................................................

1.056.988

1.302.573

Dívida não caucionada / não garantida ......................................................................

(1)
(2)

Informação não auditada
Capital próprio excluindo o efeito do resultado líquido do período

Em 30 de setembro de 2017, o capital próprio da REN ascende a €1.145,9 milhões, que inclui um resultado
líquido do período de nove meses findo naquela data de €88,9 milhões correspondendo a uma redução de
€13,4 milhões, ou 1,2%, comparativamente com o capital próprio em 31 de dezembro de 2016 no montante
de €1.159,2 milhões.
À data do presente Prospeto, o capital social da REN está representado por 534.000.000 ações emitidas e
será aumentado para um máximo de até 667.191.262 ações em caso de subscrição completa da Oferta.
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10.2.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO

A tabela seguinte apresenta o endividamento líquido da REN a 30 de setembro de 2017.
A informação constante da tabela seguinte deve ser lida em conjunto com as demonstrações financeiras
consolidadas inseridas por remissão neste Prospeto.
A 30 de setembro
de 2017 (1)

Pró forma a 30 de
setembro de 2017 (1)

(em € milhares)
Caixa
Equivalentes de caixa
Descobertos bancários
Liquidez
Empréstimos bancários correntes
Parte corrente da dívida não corrente
Outra dívida financeira corrente
Dívida financeira corrente
Dívida financeira corrente líquida
Empréstimos bancários não correntes
Obrigações emitidas
Outra dívida financeira não corrente
Endividamento financeiro não corrente
Outros ativos/passivos financeiros (2)
Endividamento financeiro líquido
(1)
(2)

21
6.351
-13.812
-7.440
46.919
192.800
251.929
491.648
499.088
456.818
1.465.048
134.045
2.055.911
-14.394
2.540.606

23
12.468
-13.812
-1.321
49.559
192.800
251.932
494.291
495.612
465.725
1.465.048
413.828
2.344.601
-14.394
2.825.820

Informação não auditada
Este montante corresponde ao impacto do reconhecimento de instrumentos financeiros derivados de cobertura

Em 30 de setembro de 2017, a REN tem garantias prestadas a entidades terceiras nos montantes de €307,1
milhões, sendo que este montante inclui €264,0 milhões referentes a garantias financeiras prestadas ao
Banco Europeu de Investimento (“BEI”) no âmbito de contratos de financiamento.
Linhas contratualizadas e não utilizadas:







Financiamento concedido à REN pelo Banco Europeu de Investimento no montante de €80 milhões
totalmente disponíveis para utilização;
Financiamento concedido à REN pelo Industrial and Commercial Bank of China, no montante
agregado de €120 milhões, dos quais €85 milhões estavam disponíveis para utilização;
Financiamento concedido à REN pelo Bank of China, no montante agregado de €250 milhões, dos
quais €240 milhões estavam disponíveis para utilização;
Cinco programas de papel comercial com o montante global de €1.075 milhões, dos quais €630
milhões possuem garantia de subscrição. Destes últimos €480 milhões estavam disponíveis para
utilização;
Financiamento concedido à REN no valor de €532 milhões cujo propósito respeita exclusivamente
ao pagamento do preço de aquisição da EDP Gás e ainda disponível com referência a 30 de setembro
de 2017
Outros financiamentos, que estão disponíveis mas não utilizados, no montante agregado de €80
milhões, com maturidades a curto prazo (por regra, inferiores a um ano), sendo automaticamente
renováveis se não forem cancelados.
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11.

DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS

11.1.

REGIME DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS E HISTORIAL DO EMITENTE

Em 11 de maio de 2017, foi deliberada em Assembleia Geral da REN a aprovação de um dividendo bruto no
valor de €0,171 por ação, ascendendo o dividendo total a €91.314.000,00, o que representa um “payout
ratio” de 91,15%, calculado dividindo o montante global distribuído a título de dividendos pelo resultado
líquido consolidado do Emitente no exercício de 2016.
Em 13 de abril de 2016, foi deliberada em Assembleia Geral da REN a aprovação de um dividendo bruto no
valor de €0,171 por ação, ascendendo o dividendo total a €91.314.000,00, o que representa um “payout
ratio” de 78,64%, calculado dividindo o montante global distribuído a título de dividendos pelo resultado
líquido consolidado do Emitente no exercício de 2015.
Em 17 de abril de 2015, foi deliberada em Assembleia Geral a aprovação de um dividendo bruto de € 0,171
por ação, o que representa um “payout ratio” de 80,97%, e um dividendo total no montante de €
91.314.000,00.
O diagrama seguinte apresenta a distribuição de dividendos da REN no período 2007 a 2016, por referência
aos exercícios a que dizem respeito:
Distribuição de dividendos (em € milhões)

11.2.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

A política de dividendos da REN encontra-se dependente de uma série de fatores, incluindo os lucros
distribuíveis, as condições financeiras, as necessidades de financiamento (em particular no que se refere
aos gastos de capital e plano de investimentos), as perspetivas de negócio, as condições aplicáveis à
prossecução das suas atividades e outros fatores que se considerem relevantes na altura da aplicação de
resultados. O dividendo é pago uma vez por ano, até 30 dias após a Assembleia Geral de Acionistas.
Historicamente, tendo como objetivo manter um dividendo atraente que se situe dentro do intervalo dos
seus pares, a REN tem proposto aos acionistas uma distribuição anual de dividendos entre cerca de 60% a
90% dos resultados líquidos. Até 2018, a REN tenciona manter o seu dividendo nominal anual de €0,171 por
ação. Contudo, a REN não pode assegurar que no futuro pagará dividendos neste ou noutro montante. Vide
o risco “A REN poderá não conseguir pagar dividendos, ou os dividendos pagos poderão não ser consistentes
com o histórico de pagamento de dividendos” incluído no Capítulo 4 – “Riscos Relacionados com a Oferta e
com as Ações”.
Adicionalmente, a aplicação da CESE sobre as empresas no setor energético poderá afetar a aptidão do
Emitente para pagar dividendos no futuro. Ver Capítulo 4- “Fatores de Risco – A REN pode ser afetada por
alterações da legislação ou regulamentação fiscal ou por aumento de impostos ou redução de benefícios
fiscais”.
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O pagamento de dividendos relativamente às Ações pode estar sujeito a retenção na fonte em Portugal. Ver
Capítulo 8 - “Regime fiscal”.
A distribuição de dividendos no futuro poderá ainda ser afetada por alterações legais relativas à distribuição
de lucros pelas sociedades ou por alterações às regras ou práticas contabilísticas.
Nos termos da lei portuguesa, a distribuição de dividendos é determinada por deliberação da Assembleia
Geral, com base em proposta do Conselho de Administração. O Conselho de Administração, com o
consentimento da Comissão de Auditoria, pode aprovar a distribuição de dividendos intercalares de acordo
com a lei portuguesa e com as disposições contidas nos Estatutos. O mandato do atual Conselho de
Administração (2015-2017) termina aquando da sua substituição em assembleia geral após o termo do ano
de 2017, cabendo-lhe apenas propor a aplicação de resultados respeitante ao exercício de 2017. A lei
portuguesa e o conteúdo dos Estatutos encontram-se melhor descritos no Capítulo 19.2 – “Estatutos”.
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12.

INFORMAÇÕES SOBRE O EMITENTE

12.1.

IDENTIFICAÇÃO, ANTECEDENTES E EVOLUÇÃO DO EMITENTE

O Emitente tem como denominação “REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.” e é uma sociedade
gestora de participações sociais que adotou a forma de sociedade anónima, constituída e a funcionar ao
abrigo da lei portuguesa, assim como uma sociedade aberta com ações admitidas à negociação no mercado
regulamentado Euronext Lisbon.
O Emitente tem sede social na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, 1749-061 Lisboa, Portugal e
o número único de matrícula na C.R.C. de Lisboa e de identificação de pessoa coletiva 503 264 032.
Nos termos do artigo 3.º dos seus Estatutos, o objeto da Sociedade consiste na gestão de participações
noutras sociedades que exerçam atividades nos setores do transporte de eletricidade, do transporte e
armazenamento de gás natural e da receção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito
(“GNL”) e ainda de outras atividades com estas relacionadas. Sendo a REN uma sociedade gestora de
participações sociais, a Sociedade não exerce diretamente atividades de cariz operacional.
A Sociedade foi constituída, sob a denominação “REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A.”, em 18 de agosto
de 1994, como resultado da cisão de uma unidade de negócio da EDP - Energia de Portugal, S.A. (“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, que passou a determinar a independência jurídica, funcional
e patrimonial das sociedades que desenvolvem atividades de transporte, de distribuição e de produção
de eletricidade.
Até setembro de 2006, a atividade principal da REN consistia na operação da RNT e gestão técnica global
da SEN, atuando ainda como “single-buyer” de energia elétrica, no âmbito dos CAE celebrados entre 1993
e 1996 com os centros eletroprodutores térmicos e hídricos localizados em Portugal continental. Em
setembro de 2006, a REN adquiriu ao Grupo Galp determinados ativos e sociedades relacionados com o
transporte em alta pressão e armazenamento subterrâneo de gás natural, bem como o terminal e
instalações de regaseificação de GNL de Sines à Transgás. Em setembro de 2006, a REN celebrou três
contratos de concessão com a duração de 40 anos para as suas três operações de gás natural.
Em janeiro de 2007, a Sociedade procedeu à alteração dos seus Estatutos com o objetivo de reorganizar
o Grupo REN, passando a assumir a natureza de sociedade gestora de participações sociais que opera os
seus negócios nos setores da eletricidade e do gás natural, através das suas subsidiárias, tendo ainda
alterado a sua denominação para “REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.”.
Em julho de 2007, foi celebrado um novo contrato de concessão de eletricidade com uma subsidiária da
REN que adotou a denominação de REN Rede Eléctrica por um período de 50 anos, sendo que a maioria
dos CAE cessou antecipadamente e a atividade da nova REN – Rede Eléctrica enquanto “single-buyer” de
energia elétrica foi substituída por uma nova atividade comercial, com um papel essencialmente de
intermediação, no contexto do mercado liberalizado, com base nos dois CAE que permaneceram em vigor.
Em abril de 2012, a REN adquiriu uma participação de 7,5% do capital social da Hidroeléc trica de Cahora
Bassa, S.A., uma sociedade moçambicana.
Em maio de 2012, o Estado Português concluiu a alienação de 40% do capital social da REN a dois parceiros
internacionais estratégicos - a SGID (25%) e a Oman Oil (15%).
Em junho de 2014 o Estado Português concluiu a segunda fase de reprivatização mediante a alienação de
11 % do capital social da REN, através de uma oferta pública em Portugal de 11.748 .000 ações ao público
em geral e aos trabalhadores da REN, e da venda direta institucional de 46.992.000 ações a investidores
institucionais em e fora de Portugal.
Desde 25 de maio de 2016, data em que foram admitidas à negociação 213.600.000 ações na titularidade
da State Grid Europe Limited e da Mazoon B.V. encontra-se admitida à negociação no Euronext Lisbon,
mercado regulamentado gerido pela Euronext Lisbon, a totalidade das ações atuais da REN,
correspondentes ao código PTREL0AM0008.
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A 7 de fevereiro de 2017, a REN adquiriu, através de uma subsidiária de lei chilena, a Aerio Chile Spa,
totalmente detida pela REN Serviços, uma participação indireta de 42,5% do capital social da Electrogas,
que detém um gasoduto na zona central do Chile com 165,6 Km de comprimento . O preço da aquisição
foi de 180 milhões de dólares dos EUA (equivalente a € 169 milhões).
Em 4 de outubro de 2017, a REN adquiriu a totalidade do capital social da EDP Gás e das suas subsidiárias,
EDP Gás Distribuição e EDP Gás GPL, à EDP Iberia, S.L.U.. A EDP Gás detém a segunda maior rede de
distribuição de gás em Portugal, com uma rede de 4.760 km (para maior detalhe sobre esta transação
vide Capítulo 13.7.Aquisição do Negócio de Distribuição de Gás). O preço da aquisição foi de €530,3
milhões.
12.2.

BREVE DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES E MERCADOS DO EMITENTE

A atividade da REN abrange duas áreas de negócio principais, eletricidade e gás natural, e uma atividade
secundária de telecomunicações. O segmento da eletricidade inclui o transporte de eletricidade e a gestão
técnica global do SEN, enquanto única operadora da RNT em Portugal continental. O segmento de gás natural
da REN inclui o transporte de gás natural, enquanto operadora da RNTGN, sendo ainda responsável pela
receção, armazenamento e regaseificação de GNL no terminal de Sines e pelo armazenamento subterrâneo
de gás. Na sequência da Aquisição, o segmento de gás natural passou a incluir também a rede de distribuição
de gás natural na região Norte litoral de Portugal continental.
Às atividades descritas estão afetas às respetivas infraestruturas que a REN opera, por via das concessões
de serviço público que lhe foram atribuídas no âmbito do setor do transporte de eletricidade e de gás natural
em Portugal e de distribuição de gás natural na região Norte litoral de Portugal continental.
A atividade de transporte de eletricidade é assegurada pela participada da REN, REN Rede Eléctrica, a qual
detém uma concessão para a exploração da RNT em Portugal continental por um período de 50 anos, a
contar de 15 de junho de 2007. No âmbito desta concessão, a REN desenvolve, em Portugal, 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 abrange a operação (i) da RNTGN, (ii) do terminal de GNL de Sines, no qual se
desenvolvem as atividades de receção, armazenamento e regaseificação de GNL, (iii) da rede de distribuição
de gás natural na região Norte litoral de Portugal através do Negócio Adquirido, e (iv) das infraestruturas
de armazenamento subterrâneo e estruturas de apoio situadas no Carriço. O desenvolvimento destas
atividades de infraestruturas e redes de gás natural é efetuado através de concessões de serviço público
com a duração de 40 anos, atribuídas pelo Estado Português em 26 de setembro de 2006 no caso daquelas
relativas à alta-pressão e, no caso do Negócio Adquirido, relativamente à infraestrutura de distribuição em
MP e BP a concessão de serviço público atribuída pelo Estado Português por contrato de concessão celebrado
a 11 de abril de 2008, com duração até ao dia 1 de janeiro de 2048. O Negócio Adquirido detém a segunda
maior rede de distribuição de gás em Portugal, com uma rede de 4.760 km.
A REN opera ainda em outras áreas de negócio que complementam as suas atividades principais na área da
eletricidade e do gás natural: a área das telecomunicações, através da RENTELECOM, orientada para a
exploração da capacidade excedentária de telecomunicações das respetivas redes de eletricidade e de gás
natural, a área da comercialização de eletricidade no âmbito dos dois CAE, a área da produção-piloto de
energia elétrica a partir das ondas do mar através da Enondas e a área de prestação de serviços de
consultoria e engenharia a terceiros através da REN Serviços.
Adicionalmente, a REN detém outras participações estratégicas em sociedades, nomeadamente, no âmbito
da implementação do acordo entre a República Portuguesa e o Reino da Espanha relativo à constituição de
um mercado ibérico da energia elétrica e outras participações acionistas relevantes. Para mais detalhe vide
Capítulo 13.17– “Informação sobre a detenção de participações”. A REN reconheceu em 2016 dividendos no
montante de €5,5 milhões correspondentes às participações da REN em sociedades fora do grupo.
Em fevereiro de 2017, a REN adquiriu uma participação de 42,5% no capital social da Electrogas, uma
sociedade de direito chileno, através de uma sociedade com sede no Chile (a Aerio Chile SpA), subsidiária
da REN. Esta transação constituiu um marco importante na internacionalização da REN.
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Em 4 de outubro de 2017, a REN adquiriu a totalidade do capital social da EDP Gás e das suas subsidiárias,
EDP Gás Distribuição e EDP Gás GPL, à EDP Iberia, S.L.U.. A EDP Gás detém a segunda maior rede de
distribuição de gás em Portugal, com uma rede de 4.760 km (para maior detalhe sobre esta transação
vide Capítulo 13.7. “Aquisição do Negócio de Distribuição de Gás”). O preço da aquisição foi de €530,3
milhões.
As receitas da REN (provenientes da eletricidade e gás natural, incluindo o Negócio Adquirido) são geradas
principalmente, pelo retorno que recebe sobre a base de ativos regulados RAB, pela recuperação do valor
das amortizações e pela recuperação dos custos operacionais permitidos pelo regulador. Para mais detalhe
vide Capítulo 15.2.1– “Fatores que afetam os resultados da REN”.
Nos termos dos contratos de concessão de transporte de eletricidade e gás natural, a REN é remunerada
pelos seus custos operacionais através de custos pass-through e através de um montante fixo. O limite de
receitas evolui anualmente com as metas de eficiência definidas pelo regulador, que são revistas a cada
novo período regulatório.
O retorno sobre o RAB é o produto (i) da taxa de retorno (“RoR”) (ii) multiplicada pelo valor do RAB da REN.
A metodologia para calcular a RoR e o seu ponto de partida são definidos pelo regulador no início de cada
período regulatório. O regulador estabelece um limite inferior e superior para a variação da RoR sendo a
sua evolução durante o período regulatório indexada à média aritmética, num período de um ano, da cotação
diária das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos. O RAB resulta do valor dos ativos
líquidos de amortizações e comparticipações associados às atividades reguladas exercidas no âmbito das
concessões de eletricidade e de gás natural. A evolução do RAB depende do investimento (uma variação
positiva) e da amortização dos ativos (uma variação negativa). Os investimentos adicionais são
determinados, em primeira instância, pelas necessidades ao nível das infraestruturas de eletricidade e gás
natural. Além disso, a execução deste plano de investimentos depende da aprovação das autoridades
competentes e da capacidade da REN para os realizar e colocar em operação. A metodologia do retorno
sobre o RAB aplica-se tanto às concessões da eletricidade como do gás natural.
Finalmente, na eletricidade, a REN também recebe uma remuneração pelo uso de ativos que tecnicamente
ainda se adequam aos seus fins e que continuam em funcionamento, mas que foram totalmente amortizados
(em termos contabilísticos).
Na presente data, uma parte substancial de todos os rendimentos operacionais da REN decorrem das
atividades por si exercidas em Portugal. A economia portuguesa continua a mostrar sinais de crescimento,
tendo em 2016 registado um crescimento do PIB de 1,5% (Fonte: Boletim Económico do Banco de Portugal
de outubro de 2017) e de acordo com o Banco de Portugal, prevê-se que o PIB cresça 2,5% em 2017, 2,0%
em 2018 e 1,8% em 2019 (Fonte: Projeções para a económica portuguesa 2017-2019 de junho de 2017). Já
as previsões da OCDE para a economia portuguesa são ligeiramente mais conservadoras, apontando para um
crescimento de 2,1% em 2017 e 1,6% em 2018 (junho de 2018). Em 2016, a taxa de desemprego também
manteve a trajetória descendente iniciada no segundo trimestre de 2013, situando-se em 11,1% no final do
ano. (Fonte: Instituto Nacional de Estatística – 8 de fevereiro de 2017). Por seu lado, os juros das obrigações
a 10 anos da República Portuguesa diminuíram, de um máximo de 16,605% a 30 de janeiro de 2012, para
2,095% a 30 de outubro de 2017 (Fonte: Bloomberg).
A REN está classificada como Baa3 (outlook estável), BBB- (outlook positivo) e BBB (outlook estável) pela
Moody’s, a S&P e a Fitch, respetivamente (todas registadas junto da ESMA – European Securities and Markets
Authority nos termos do Regulamento (CE) n.º 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de
setembro).
Se as condições macroeconómicas continuarem a melhorar em Portugal, a REN espera, igualmente,
beneficiar de tais sinais, principalmente devido ao impacto positivo que uma melhoria adicional da notação
de risco de crédito e do yield das obrigações da República Portuguesa a 10 anos podem ter nos proveitos e
nos custos de financiamento da REN.
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A tabela abaixo mostra algumas das principais métricas financeiras da REN, por segmento e em base
consolidada:
Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

janeiro a
setembro
2017

(em milhões de €; indicadores alternativos de desempenho, não
auditados(1))
RAB médio (2)
Eletricidade
Gás Natural
Terrenos
Consolidado
Remuneração do RAB
Eletricidade
Gás Natural
Terrenos
Consolidado
EBITDA
Eletricidade
Gás Natural
Outros
Consolidado
Resultado Líquido (3)
(1)
(2)

(3)

2.128,1
1.107,0
294,3
3.529,3

2.143,4
1.155,2
281,2
3.579,8

2.152,7
1.116,1
268,3
3.537,1

2.129,4
1 076,0
257,2
3 462,5

180,0
82,8
0,9
263,7

136,8
83,1
1,0
220,9

140,2
74,8
1,0
215,9

107,4
49,5
0,7
157,6

369,8
152,9
-17,4
505,2
112,8

332,5
155,9
1,2
489,7
116,1

344,4
150,2
-18,6
476,0
100,2

268,5
107,9
(12,0)
364,4
88,9

Para mais detalhes sobre os indicadores alternativos de desempenho, ver capítulo 14.1 – “Dados Financeiros Selecionados”.
Estes valores não correspondem necessariamente aos valores reportados no Relatório e Contas anual da REN, pois são ajustados ao fim de
dois anos por parte da ERSE e refletidos nos documentos “Proveitos Permitidos e Ajustamentos” relativamente a cada ano, que são publicados
no site dessa entidade.
Valores anuais auditados

Os indicadores financeiros apresentados na tabela acima referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 e aos nove meses findos 30 de
setembro de 2017 não incluem o Negócio Adquirido, uma vez que a Aquisição foi concluída a 4 de outubro
de 2017.
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Eletricidade

99

Gás Natural

100

12.3.

ESTRUTURA ORGANIZATIVA

Apresenta-se de seguida a estrutura do Grupo REN à data deste Prospeto:

Importa referir que a operação que envolve a REN Atlântico trata-se de uma operação futura e relacionada
com o objetivo da REN localizar todos os negócios do setor do gás na esfera da REN Gás.
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13.

DESCRIÇÃO DOS SETORES DE ATIVIDADE DO EMITENTE

13.1.

PONTOS FORTES E ESTRATÉGIA

Os pontos fortes da REN
A REN acredita que o seu negócio beneficia de um conjunto de pontos fortes:
a.

Operador líder no setor da infraestrutura energética em Portugal
A REN é um operador português de infraestruturas energéticas concentrado na atuação em duas
principais áreas de negócio: eletricidade (transporte) e gás natural (transporte, armazenamento,
regaseificação e distribuição). A REN é um dos operadores de infraestruturas energéticas líderes
em termos de eficiência. As infraestruturas de eletricidade e gás natural que compõem o RAB da
REN são ambas de elevada qualidade e resiliência, com uma vida útil relativamente longa. A
infraestrutura técnica e os processos operacionais têm um desempenho elevado, com TIE em 2016
de apenas 0,34 minutos para a eletricidade e 0,0 minutos para o gás natural. A REN beneficia da
integração vertical na cadeia de valor do gás natural e a sua rede de transporte de gás natural é
uma das mais novas da Europa, sendo a sua rede de transporte de eletricidade também
relativamente nova quando comparada com outras redes na Europa.

b.

Atividade doméstica sólida com uma regulação estável
O quadro regulatório português é transparente e permite um alto grau de estabilidade e
previsibilidade na criação de cash flows. Os proveitos permitidos da REN são determinados pela
ERSE para períodos regulatórios atualmente em ciclos de três anos baseados num retorno prédefinido (indexados às Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos) aplicado ao RAB
da REN.
A ERSE é um regulador independente, o que proporciona à REN certo nível de estabilidade
regulatória. A ERSE está obrigada por lei a estabelecer uma estrutura tarifária que garanta a
sustentabilidade de um sistema energético isento de quaisquer interferências políticas, ao mesmo
tempo que remunera todos os stakeholders de forma eficiente. Este quadro legal proporciona
também um ambiente estável no âmbito do qual as concessões de longo prazo da REN a tornam no
único operador de transporte em Portugal para a eletricidade e o gás natural, um papel vital em
Portugal.
As receitas da atividade de transporte são recuperadas através de tarifas pagas pelo consumidor
final (que são cobradas pela REN aos distribuidores que, por seu turno, as cobram aos
comercializadores e estes últimos ao consumidor final), o que significa que a REN não tem
exposição direta ao orçamento de Estado e o risco de crédito face ao consumidor é baixo. Dado
que as receitas e resultados operacionais são impulsionados pela dimensão do RAB da REN, as
receitas reguladas da REN não são afetadas de forma significativa por flutuações de curto prazo
na procura de eletricidade ou gás natural em Portugal causadas por alterações das condições
macroeconómicas em Portugal (ou outras). Adicionalmente, a REN acredita que a Aquisição reforça
o seu foco no negócio nacional core, com um aumento pró forma no seu RAB de €452 milhões (13%)
e proporciona uma oportunidade de crescimento atrativa.

c.

Presença geográfica diversificada na sequência da aquisição da Electrogas
A REN realizou o seu primeiro grande investimento internacional em fevereiro de 2017 com a
aquisição de uma participação de 42,5% no capital social da Electrogas, um importante ativo de
gás natural no Chile com elevada visibilidade de cash flows. Esta aquisição faz parte de uma
abordagem cautelosa e disciplinada de crescimento e, em particular, de crescimento
internacional.
A REN acredita que esta aquisição lhe dá uma adequada exposição internacional e tem potenciais
vantagens futuras, dada a crescente importância estratégica do gás natural no Chile. Desta forma,
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a REN estabeleceu uma presença internacional e o seu foco a curto prazo passa por integrar esta
aquisição.
d. Situação financeira estável com notação de crédito investment grade
A REN goza de uma situação financeira estável e as suas notações de crédito são investment grade.
Desde outubro de 2015 que a REN está classificada como Baa3 (outlook estável), BBB- (outlook
positivo) e BBB (outlook estável), pela Moody’s, pela S&P e pela Fitch, respetivamente, e o seu
objetivo é manter os seus níveis de notação de crédito em investment grade após a Aquisição.
As prioridades de gestão da dívida da REN passam pela proteção do rendimento líquido e
otimização dos custos. A REN visa alcançar proteção do seu resultado líquido através da calibração
da dívida de acordo com o retorno regulado do RAB, nomeadamente através de um adequado
alinhamento das maturidades da dívida com o ciclo regulatório e de níveis de custos de
financiamento consistentes com o retorno do RAB. A REN espera ter liquidez suficiente para
financiar as suas necessidades futuras previsíveis, dada a sua liquidez e linhas de crédito ainda não
utilizadas. A REN aumentou a maturidade dos seus instrumentos de financiamento para 5,1 anos
por referência a 31 de dezembro de 2016, face a 3,9 anos a 31 de dezembro de 2014. A REN
diversificou também as suas fontes de financiamento, expandiu a sua base internacional de
financiamento e diminuiu o seu custo médio da dívida de 4,7% em 2014 para 3,2% em 2016.
e.

Retorno atrativo para os acionistas suportado por uma política de dividendos estável
A REN oferece um retorno previsível e estável aos seus acionistas. Em 2017, distribuiu um dividendo
bruto de €0,171 por ação e tem intenção de levar a cabo todos os esforços por forma a permitir
manter um nível de dividendos semelhante no mandato em curso. O retorno dos seus dividendos
tem sido historicamente mais alto do que a média paga pelas restantes sociedades do PSI 20 e
coloca-a no topo das sociedades de energia do PSI 20 e no topo das contrapartes europeias
classificadas pelos seus dividendos esperados (fonte: Bloomberg).

A estratégia da REN
A REN é uma empresa fortemente comprometida com as suas responsabilidades na gestão das redes de
infraestruturas energéticas de Portugal, e que pretende criar valor para os seus acionistas através de um
modelo de desenvolvimento sustentado. A REN pretende atingir este objetivo através de:


Enfoque nas principais atividades reguladas em Portugal
A atividade em Portugal continua a ser a prioridade da REN. A REN pretende continuar a focar-se no
desenvolvimento e manutenção da sua rede de transporte de eletricidade e de infraestruturas de
gás natural, de forma a atender às necessidades energéticas em Portugal a longo prazo. A REN
pretende continuar o seu plano de investimentos em Portugal com o propósito de manter a
estabilidade do RAB. A Aquisição reforça o foco nas atividades core da REN em Portugal. Assim, a
REN continua a fazer-se valer da sua elevada competência técnica e vasta experiência no setor da
energia para continuar a gerar fluxos de caixa operacionais estáveis e previsíveis.



Integração das aquisições recentemente concluídas
Na sequência da Aquisição, a REN irá focar-se na integração do Negócio Adquirido, sem perturbações
operacionais e alcançando sinergias de médio prazo com as suas áreas de suporte.
Na sequência da aquisição de 42,5% da Electrogas, operador de transporte de gás natural no Chile,
a REN espera consolidar a sua posição enquanto acionista, cimentando a relação com os outros
sócios e adquirindo know-how sobre o país e as suas instituições.



Manutenção de uma relação de cooperação com os Reguladores
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A REN continuará a focar-se na manutenção de uma relação de cooperação com a ERSE, a entidade
responsável pela regulação do setor da energia em Portugal, assim como em relação às demais
entidades de reguladoras dos mercados internacionais em que a REN possa vir a operar no futuro.
Na relação com as entidades reguladoras, a REN procura promover uma regulação da sua atividade
fundamentada em critérios justos e na obtenção de incentivos.


Manutenção da rentabilidade
A REN pretende manter a adequada rentabilidade do capital investido através de uma gestão
eficiente dos seus investimentos.



Preservação da eficiência da estrutura de capital
A REN pretende otimizar a sua estrutura de capital mediante o recurso prudente ao endividamento.
A REN acredita que, desta forma, irá otimizar o custo de capital, manter ou melhorar a sua notação
de risco de crédito (mantendo a sua notação “investment grade”), e manter os seus baixos custos
de financiamento, ao mesmo tempo que procura diversificar as suas fontes de investimento,
estender o prazo médio de maturidade da dívida e melhorar a sua liquidez.



Manutenção da política de dividendos
A REN pretende manter, no mandato em curso, a sua política de dividendos, na medida do que seja
possível, tendo em conta o seu desempenho, a sua condição financeira e o seu nível de investimento,
entre outros fatores. Para mais detalhes sobre a política de dividendos e os fatores que a
influenciam, como o impacto da CESE, ver Capítulo 11 - “Dividendos e Política de Dividendos”.

13.2.

MERCADO DA ELETRICIDADE

Nos últimos anos, o consumo de eletricidade em Portugal continental registou um crescimento negativo ou
muito próximo de zero em resultado da crise financeira e económica, mas também dos efeitos da adoção
de medidas de eficiência energética. De acordo com as estatísticas internas da REN, em 2014 o consumo de
eletricidade decresceu 0,7% e em 2015 cresceu 0,3% em consonância com a melhoria no desempenho da
economia e, em menor escala, com uma redução na intensidade do consumo de eletricidade por unidade
de produção. Esta tendência manteve-se em 2016, ano caracterizado por um crescimento do consumo de
eletricidade de 0,6% em comparação com um crescimento do PIB de 1,4%.
Portugal apresenta um dos mais baixos índices de consumo de eletricidade per capita da UE. O gráfico
abaixo ilustra o consumo final de eletricidade per capita nos países da UE em 2015:
Consumo de Eletricidade per capita [MWh] em 2015
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Em 2015, de acordo com o Eurostat, o consumo de eletricidade per capita em Portugal alcançou os 4,4 MWh,
em comparação com 5,0 MWh registado em Espanha e com a média de 5,4 MWh dos países da UE. Entre 2005
e 2015, a taxa anual de crescimento composta do consumo de eletricidade per capita foi de 0,2% em Portugal,
de -1,0% em Espanha e de -0,4% nos países da UE.
A tabela abaixo mostra o crescimento dos níveis de consumo anual de eletricidade, por fonte primária, em
Portugal continental, entre 2007 e 2016:
Consumo por fonte
(TWh)
Carvão
.........................
Grande
Hídrica
.........................
Gás
Natural
.........................
Fuel
.........................
Vento
.........................
Outros
.........................
Saldo
Importador
.........................
TOTAL
.........................

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11,7

10,4

11,9

6,6

9,1

12,1

11,0

11,1

13,7

11,7

9,0

5,8

7,0

14,4

10,1

4,4

11,8

13,6

7,3

13,8

10,5

12,6

11,5

10,7

10,3

5,6

1,5

1,4

5,2

7,4

1,3

0,8

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

5,7

7,5

9,0

9,0

10,0

11,8

11,8

11,3

12,2

6,2

5,9

6,9

8,9

9,2

8,9

10,3

10,1

9,1

9,3

7,5

9,4

4,8

2,6

2,8

7,9

2,8

0,9

2,3

-5,1

50,1

50,6

49,9

52,2

50,5

49,1

49,2

48,8

49,0

49,3

Fonte: REN

Nos últimos anos, Portugal tem diversificado as suas fontes de energia (carvão, gás natural, água, vento,
biomassa e sol), reduzindo assim a sua dependência face a qualquer fonte individualmente considerada. Os
centros eletroprodutores térmicos, a carvão e gás natural, bem como os grandes centros eletroprodutores
hídricos continuam a contribuir de modo relevante para a produção de eletricidade. Embora não se tenha
assistido, nos últimos anos, a qualquer crescimento na capacidade instalada ao nível dos grandes centros
eletroprodutores térmicos, tem-se verificado um reforço significativo nos centros eletroprodutores hídricos
em funcionamento, bem como na restante produção em regime especial, essencialmente em recursos
renováveis e, em particular, na produção eólica.
Atualmente, os principais produtores de eletricidade em Portugal são a EDP – Gestão da Produção de Energia,
S.A., a Tejo Energia, a Elecgas e a Turbogás. A REN opera a rede nacional de transporte em Portugal
continental (a “RNT”) que liga produtores e distribuidores e alguns grandes consumidores, assim assegurando
o equilíbrio entre a procura e a oferta. A RNT compreende ainda as linhas de interligação em muito alta tensão
com a rede de transporte espanhola, as instalações para a gestão técnica global do SEN e a rede de
telecomunicações de segurança. A REN é, atualmente, a única entidade de transporte de eletricidade em
Portugal continental.
O transporte e a distribuição de eletricidade são atividades desenvolvidas ao abrigo de concessões de serviço
público.
As empresas de distribuição de eletricidade asseguram a distribuição da eletricidade, quer recebida da RNT,
quer injetada por produtores ligados às redes de distribuição, diretamente aos consumidores. A EDP
Distribuição - subsidiária da EDP - é, atualmente, a única entidade concessionária da rede nacional de
distribuição em alta e média tensão em Portugal continental e a maior empresa distribuidora em baixa tensão.
Para além da receção de energia proveniente das grandes centrais ligadas em muito alta tensão e alta tensão
e dos excedentes da geração nas redes de distribuição, a RNT assegura o abastecimento aos consumidores
ligados diretamente à rede de transporte e aos que se encontram ligados às redes de distribuição, mesmo na
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ausência da produção embebida na rede de distribuição em resultado do seu caráter volátil e não garantido.
As empresas de comercialização de eletricidade são responsáveis pela gestão das relações com os
consumidores, incluindo a faturação e o serviço ao cliente.
O atual sistema elétrico nacional
No âmbito do atual quadro legislativo da eletricidade, o SEN encontra-se dividido em seis atividades principais:
produção, transporte, distribuição, comercialização, operação logística de mudança de comercializador e
operação dos mercados organizados de eletricidade. Cada uma destas atividades deve cumprir os critérios de
independência estabelecidos de acordo com os modelos de estruturação de mercado fixados na Diretiva da
Eletricidade da UE. O ORT do SEN foi tornado independente da EDP e de qualquer outra empresa que
desenvolva atividades de produção ou comercialização no SEN ou no Sistema Nacional de Gás Natural
(“SNGN”). O atual quadro legislativo da eletricidade consagra, assim, uma estrita independência entre as
atividades de transporte, produção e comercialização.
Existem limites adicionais respeitantes à detenção, direta ou indireta, de participações no ORT do SEN
impostos pelo atual quadro legislativo da eletricidade. A atividade de distribuição é independente das demais,
do ponto de vista jurídico, contabilístico e de tomada de decisões. As atividades de produção e
comercialização são igualmente independentes do ponto de vista jurídico e contabilístico.
Produção de eletricidade

À data deste Prospeto, o exercício da atividade de produção de eletricidade é livre, ficando sujeita
à obtenção de licença ou, nos casos previstos em legislação complementar, à realização de
comunicação prévia junto das entidades administrativas competentes. A produção de eletricidade
encontra-se dividida em dois regimes: (i) produção em regime ordinário, relativa à atividade de produção que
não esteja abrangida por um regime jurídico especial, ao abrigo do qual, do ponto de vista procedimental e
de licenciamento, estão cobertos os centros eletroprodutores com contratos de aquisição de energia, os que
beneficiam de compensação correspondente aos custos para a manutenção do equilíbrio contratual e os que
beneficiam de incentivos à garantia de potência; e (ii) produção em regime especial, relativa à atividade de
produção sujeita a regimes jurídicos específicos, tais como a produção de eletricidade através de cogeração
e de recursos endógenos, renováveis e não renováveis (incluindo, centrais hidroelétricas), bem como, as
unidades de produção para auto-consumo e as pequenas unidades de produção. A produção em regime especial
cujo licenciamento se deu sob a legislação em vigor, encontra-se coberta por um regime de remuneração
garantida opcional. Caso o promotor do projeto não adira ao regime de remuneração garantida poderá
proceder à venda da eletricidade produzida em regime de mercado livre, exceto nos casos em que a unidade
de produção em causa tenha sido licenciada ao abrigo da legislação anterior, sendo aplicável um regime
tarifário próprio até ao termo do prazo inicialmente definido para o efeito que, na maioria dos casos, tem
uma duração de 15 anos a contar da data de emissão da respetiva licença de exploração.
No âmbito do atual quadro legislativo da eletricidade, o Comercializador de Último Recurso do SEN
(atualmente, a EDP Serviço Universal para a generalidade do território continental, salvo exceções em
localizações específicas e relativamente a um número limitado de consumidores) é obrigado a adquirir toda a
eletricidade produzida no quadro da produção em regime especial que beneficie de remuneração garantida.
Também as unidades de produção para autoconsumo com capacidade de injeção de energia elétrica na rede
e as pequenas unidades de produção beneficiam de um regime próprio com tarifas garantidas mediante
mecanismos de leilão, por um prazo de 10 anos e 15 anos, respetivamente.
Os produtores de eletricidade a partir de fontes de energia renovável que não usufruam de remuneração
garantida podem comercializar a eletricidade produzida no mercado livre, em condições de mercado, não se
aplicando qualquer sistema tarifário.
No atual quadro legislativo da eletricidade, a lógica do planeamento centralizado de produção de eletricidade
foi substituída por uma lógica de mercado e de iniciativa privada, com intervenção limitada por parte do
operador do sistema para efeitos de gestão da capacidade da rede (incluindo a ligação à rede) e para garantir
a continuidade do abastecimento de energia elétrica.
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Conforme já referido, o abastecimento de eletricidade em Portugal tem por base a produção a partir de um
conjunto de fontes térmicas, incluindo carvão e gás natural, de fontes hídricas e outras fontes renováveis, em
especial, o vento. Por outro lado, dependendo das condições dos mercados europeus de energia elétrica, o
sistema nacional exporta ou importa eletricidade através das interligações com Espanha.
De acordo com as estimativas internas da REN, a base do consumo em Portugal, em 2016, foi maioritariamente
satisfeita por centros eletroprodutores a carvão e a gás natural, tendo assegurado 43% do consumo total
durante 2016. A restante procura foi satisfeita pelos grandes centros eletroprodutores hídricos e por outras
fontes renováveis. Os centros eletroprodutores hídricos apresentam baixos custos operacionais e oferecem
uma rápida resposta quando necessário, assegurando ainda uma importante reserva operacional devido à
capacidade de armazenamento existente. No entanto, a produção hidroelétrica depende, em grande medida,
das condições meteorológicas, apresentando por isso uma variabilidade elevada.
Ainda de acordo com as estimativas internas da REN, em 2016, a produção de energia a partir de fontes
renováveis foi particularmente favorecida. A produção a partir de fontes de energia renovável (incluindo as
grandes centrais hidroelétricas) representou aproximadamente 57% do consumo total em 2016, face a 47% em
2015.
Em 2016, o sistema nacional apresentou um saldo exportador, o que se verificou pela primeira vez desde 1999,
atingindo as exportações o seu valor mais elevado de sempre, de 10% do consumo.
Centros eletroprodutores a carvão e a gás natural, assim como a co-produção em centrais que utilizam
combustíveis fósseis (principalmente gás natural), representam 42% do consumo total em 2016.
Transporte de eletricidade
A atividade de transporte de eletricidade é efetuada através da RNT em regime de serviço público e de
exclusividade, mediante uma concessão atribuída pelo Estado Português em 15 de junho de 2007, à REN Rede
Eléctrica, subsidiária integralmente detida pela REN, por um período de 50 anos, para a exploração da rede
nacional de transporte de eletricidade em Portugal continental. As atividades desenvolvidas no âmbito desta
concessão encontram-se descritas abaixo em maior detalhe.
Conforme anteriormente referido, a REN Rede Eléctrica, enquanto operador da RNT, foi certificada pela ERSE
a 31 de julho de 2015 como cumprindo com os requisitos do regime de separação completa jurídica, funcional
e patrimonial da sua atividade (full ownership unbundling).
Distribuição de eletricidade
A distribuição de eletricidade 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 em baixa tensão. A
rede nacional de distribuição em Portugal continental é operada através de uma concessão atribuída pelo
Governo Português em regime de serviço público e de exclusividade.
Atualmente, a concessão exclusiva para a atividade de distribuição de eletricidade em alta e média tensão
pertence à EDP Distribuição, fruto da conversão da licença de que esta sociedade era inicialmente titular em
contrato de concessão. As redes de distribuição de baixa tensão continuam a ser operadas no âmbito de
contratos de concessão atribuídos pelos concelhos. Os contratos de concessão existentes foram alterados de
modo a cumprirem os requisitos de independência decorrentes do novo regime, conforme aplicável e melhor
desenvolvido abaixo (ver infra Capítulo 13.8– “Legislação aplicável às atividades do Emitente”). A EDP é ainda
o maior distribuidor de eletricidade em baixa tensão em Portugal, em conjunto com um número limitado de
distribuidores locais em baixa tensão.
Comercialização de eletricidade
A comercialização de eletricidade encontra-se aberta à concorrência, estando apenas sujeita a um regime de
registo prévio. Os comercializadores encontram-se, por isso, legitimados a comprar e a vender eletricidade
livremente, tendo, para o efeito, o direito de aceder às redes de transporte e de distribuição mediante o
pagamento de tarifas de acesso à rede estabelecidas pela ERSE, enquanto entidade reguladora do setor. No
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âmbito do atual quadro legislativo da eletricidade, os consumidores podem livremente escolher o seu
comercializador e trocar de comercializador sem quaisquer encargos adicionais.
Os comercializadores estão sujeitos a certas obrigações comerciais de serviço público no que respeita à
qualidade de serviço e também a fornecer acesso à informação em termos simples e compreensíveis.
Em acréscimo, a função de Comercializador de Último Recurso do SEN, que está sujeita a regulação por parte
da ERSE, tem sido desempenhada pela EDP Serviço Universal e por um número limitado de concessionários de
distribuição de eletricidade em baixa tensão locais. A EDP Serviço Universal é responsável por prestar o serviço
público universal de fornecimento de eletricidade, enquanto vigorarem as tarifas reguladas ou as tarifas
transitórias legalmente estabelecidas e, após a extinção destas, fornecer eletricidade aos clientes finais
economicamente vulneráveis.
Operação logística de mudança de comercializador
A operação logística de mudança de comercializador era tradicionalmente assegurada pelos Operadores das
Redes de Distribuição (“ORD”). No entanto, de acordo com o Decreto-Lei n.º 38/2017, publicado em 31 de
março de 2017, a operação logística de mudança de comercializador de energia elétrica e gás natural passou
agora a ser atribuída a uma única entidade absolutamente independente, neste momento, a Agência para a
Energia (“ADENE”). A ADENE tem de observar os princípios da transparência, da objetividade e da não
discriminação, assim como de seguir um procedimento simples, célere e eficaz que seja apelativo, respeitando
as regras de defesa e promoção do consumidor, sem, contudo, afetar os direitos legais e contratuais dos
comercializadores já existentes.
Este operador logístico, para além de gerir a operação de mudança por parte dos consumidores do respetivo
comercializador de energia elétrica e de gás natural, pode vir a desempenhar ainda as funções de leitura e
recolha de dados de consumo, exercidas tradicionalmente pelos próprios fornecedores, bem como
potencialmente proceder à gestão dos equipamentos de medida, à recolha de informação local ou à distância
e ao fornecimento de informação sobre os agentes do mercado. Os intervenientes no SEN e no SNGN
encontram-se de igual modo sujeitos a um dever de colaboração com o operador logístico.
Operação dos mercados organizados de eletricidade
O mercado ibérico de eletricidade (“MIBEL”), iniciativa conjunta dos Governos Português e Espanhol, tornouse totalmente operacional, com o lançamento dos mercados “spot” (“day-ahead” e “intraday”). O MIBEL tem
também um mercado de futuros que possibilita transações numa base diária em contratos de derivados
disponíveis aos agentes de mercado.
É objetivo do MIBEL desenvolver um mercado competitivo e eficiente para benefício dos consumidores. O
MIBEL conta, atualmente, com dois operadores de mercado, um em Portugal (o OMIP – Pólo Português,
S.G.M.R., S.A. ou “OMIP”) e outro em Espanha (o OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energia, Polo
Español, S.A. ou “OMEL”).
Atividades e tarifas de eletricidade
As tarifas de eletricidade são iguais em todo o território de Portugal continental e são fixadas “ex ante” e
anualmente pela ERSE, com base em investimentos estimados pelas empresas reguladas do setor elétrico,
como o ORT e os ORDs do SEN, nos incentivos à produção e previsões de quantidade, em conformidade com
as regras estabelecidas no Regulamento Tarifário do Setor da Eletricidade publicado pela ERSE.
No dia 1 de julho de 2007, com o início do mercado “spot” de eletricidade ibérico cessaram antecipadamente
a maioria dos CAE, com exceção de dois CAE de longa duração, que permanecem em vigor.
Em consequência, a REN (através da concessionária da RNT – a REN Rede Eléctrica) deixou de atuar como
“single-buyer” da eletricidade, tendo-se focado nas suas atividades reguladas:
a)

A atividade de transporte de eletricidade, a qual assegura:


O transporte de eletricidade através da RNT para entregas a distribuidores em média e alta tensão,
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aos consumidores diretamente ligados à RNT e para trocas com as redes congéneres de muito alta
tensão com as quais a RNT esteja interligada; e


b)

O planeamento, construção, exploração e manutenção de todas as infraestruturas que integram a RNT
e das interligações às redes a que esteja ligada, tendo em vista a segurança, fiabilidade e qualidade
do serviço.
A atividade de uso global do sistema, na qual lhe cabe:



Gerir os fluxos de eletricidade na rede, assegurando a sua interoperacionalidade com as redes a que
esteja ligada;



Contratar serviços do sistema, através de mecanismos eficientes, transparentes e competitivos para
a reserva operacional do sistema e remuneração e compensação dos desvios de produção e de consumo
de eletricidade;



Receber informação, dos agentes de mercado, acerca da execução de acordos bilaterais celebrados e
das quantidades transacionadas por cada participante nos mercados organizados;



Liquidação de serviços de sistema;



Cálculo de ajustamentos aos custos de manutenção relativamente ao equilíbrio contratual dos CAEs
(“CMEC”);



Monitorização da segurança de abastecimento; e



Pagamento dos custos globais, conforme incluídos na tarifa de uso global do sistema.

Na eletricidade, as atividades reguladas da REN recuperam os proveitos permitidos através da aplicação da
tarifa de Uso da Rede de Transporte (“URT”) e da tarifa de Uso Global do Sistema (“UGS”). A legislação e o
Regulamento Tarifário do Sector Elétrico estabelecem as remunerações permitidas que são aplicáveis à REN
Rede Eléctrica, enquanto ORT. Da mesma forma, estabelece a remuneração pela atividade exercida pela REN
Trading no quadro da gestão dos dois CAE ainda em vigor como “agente comercial”.
No dia 13 de outubro de 2017, a ERSE emitiu um comunicado com a síntese e condicionantes da sua Proposta
de Tarifas e Preços para a Energia elétrica e outros serviços em 2018 e parâmetros para o período de
regulação 2018-2020, que é confidencial, a qual será alvo de um parecer não vinculativo do Conselho
Tarifário, a ser emitido até 15 de novembro de 2017. Na sequência do referido parecer, a ERSE procederá à
emissão definitiva das suas decisões que incluem, nomeadamente, os parâmetros para o período regulatório
que se inicia em 2018, bem como os proveitos permitidos para as empresas reguladas e as tarifas e preços
que vigorarão em 2018, cuja publicação deverá ocorrer até 15 de dezembro de 2017.
O fator de eficiência na proposta da ERSE aplicável à REN em 2019 e 2020 é fixado em 1,5% para as atividades
de Gestão de Sistemas Globais de Transporte de Energia.
Os elementos chave da proposta da ERSE com impacto na taxa de remuneração (“RoR”) são apresentados
abaixo.
•

A taxa de remuneração ("RoR") definida para 2018 é de 5,5%;

•

O RoR é indexado à média aritmética das cotações diárias das obrigações do tesouro da República
Portuguesa (“OT’s”) com maturidade a 10 anos para empréstimos em euros (Fonte: Banco de
Portugal);

•

O ponto de partida do indexante é 2,70%. Este valor foi obtido tendo em conta a média aritmética
das cotações diárias das OT’s da República Portuguesa com maturidade a 10 anos no mês de setembro
de 2017;
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•

Para efeitos de determinação do RoR do ano t, será considerada a média das cotações diárias do
indexante de outubro do ano t-1 até setembro do ano t. A média será filtrada através da eliminação
de 1/12 avos das cotações mais altas e de 1/12 avos das cotações mais baixas;

•

Existe uma relação linear entre a variação das yields das OT’s e do RoR;

•

Uma variação de 1% do RoR tem subjacente uma variação das yields das OT’s de 2,5%;

•

O valor mínimo do RoR está fixado em 4,75%, tendo subjacente um valor médio das yields das OT’s
de 0,822%;

•

O valor máximo do RoR está fixado em 9,75%, tendo subjacente um valor médio das yields das OT’s
de 13,322%;

•

Para valores médios das yields das OT’s abaixo de 0,822%, o RoR mantém-se em 4,75%;

•

Para valores médios das yields das OT’s acima de 13,322%, o RoR mantém-se em 9,75%.

Os ativos valorizados a custos de referência beneficiam de um prémio de 0,75 pp, perfazendo um custo de
capital de 6,25%.
A figura seguinte esquematiza a metodologia de indexação da taxa de remuneração base das atividades
reguladas da REN do setor elétrico.

Fonte: ERSE, Banco de Portugal, Reuters

13.3.

ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE ELETRICIDADE DA REN1

Aspetos gerais
A concessão exclusiva do transporte de eletricidade em Portugal continental foi atribuída à REN Rede Eléctrica
pelo Estado Português, em regime de serviço público e de exclusividade, por um período de 50 anos, nos
termos do contrato de concessão assinado em 15 de junho de 2007.
Os ativos concessionados da REN são detidos até que a concessão reverta para o Estado Português em troca
do valor contabilístico líquido dos ativos. Esta concessão inclui o planeamento, a construção, a exploração e
manutenção de infraestruturas de transporte de eletricidade, a par da gestão das interligações com a rede
europeia de transporte, tais como as que são estabelecidas com a rede de transporte espanhola, e da gestão

1

A REN é a fonte dos valores e dados apresentados, salvo menção explícita a fonte diferente.
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técnica global do sistema, salvaguardando, assim, a continuidade e a segurança do abastecimento de
eletricidade, assegurando, ao mesmo tempo, um funcionamento integrado e eficiente do SEN.
Enquanto concessionária da RNT, a REN Rede Eléctrica encontra-se obrigada a garantir a segurança do
abastecimento de eletricidade, de acordo com padrões operacionais, de qualidade de serviço e segurança
estabelecidos na legislação e regulamentos nacionais e europeus.
A ERSE aprova o Regulamento da Qualidade de Serviço, que visa aumentar a qualidade do serviço prestado
pelos agentes do SEN, entre os quais a REN Rede Eléctrica assume um papel fundamental. A REN Rede Eléctrica
procura melhorar a qualidade do serviço da RNT que presta em todas as vertentes da sua atividade, de forma
sustentada e eficiente, desde a conceção e o planeamento da rede de transporte, passando pelo projeto,
construção e operação da rede até à implementação de políticas e estratégias de manutenção adequadas com
utilização eficiente de recursos técnicos e humanos nesse âmbito.
A REN Rede Eléctrica é membro das associações Europeias e Mediterrâneas de Operadores de Redes de
Transporte, a European Network of Transmission System Operators for Electricity (“ENTSO-E”) e a
Mediterranean Transmission System Operators (“MED-TSO”), respetivamente.
A RNT
A RNT cobre a totalidade do território de Portugal continental e tem interligações com a rede espanhola de
transporte de eletricidade (gerida pela REE) através de dez circuitos de linhas de muito alta tensão, incluindo
seis interligações a 400 kV, três a 220 kV e uma a 130 kV (esta última apenas para emergências e sem impacto
relevante, quer nos fluxos transfronteiriços, quer nos mercados).
A capacidade comercial das interligações depende de um conjunto de fatores relacionados com as condições
reais de operação da rede. A capacidade média de interligação, para efeitos comerciais, foi, em 2016, de
cerca de 2.400 MW no sentido exportador e 1.940 MW no sentido importador. Esta capacidade de interligação
irá aumentar em resultado da entrada em serviço de uma nova linha de interligação de 400 kV entre as regiões
do Minho (Portugal) e da Galiza (Espanha) prevista para o horizonte 2020/2021.
Em 31 de dezembro de 2016, a RNT consistia em 2.670 km de linhas elétricas de 400 kV, 3.611 km de linhas
elétricas de 220 kV e 2.582 km de linhas elétricas de 150 kV, totalizando 8.863 km e uma capacidade de
transformação total de 36.636 MVA, da qual 13.890 MVA de capacidade de autotransformação (entre os níveis
da rede de muito alta tensão).
A rede de muito alta tensão desenvolve-se, no que respeita às linhas de 400 kV, no sentido norte-sul junto à
costa, desde o centro eletroprodutor de Alto Lindoso, no Norte, até à subestação de Tavira, no sul. Com início
neste eixo, a restante extensão de linhas de 400 kV desenvolve-se no sentido oeste-este até Espanha: o duplo
circuito de interligação Alto Lindoso-Cartelle; a ligação desde Vermoim (Porto) até Armamar via Recarei e o
ramo diagonal desde Paraimo também até Armamar, e desde Armamar até ao território espanhol através da
interligação Lagoaça-Aldeadávila; as linhas desde Rio Maior e Batalha, entrando em Espanha através da
interligação Falagueira-Cedillo; a linha desde Sines, entrando em Espanha através da interligação AlquevaBrovales; a linha de Tavira-Andaluzia, desde Tavira até Puebla de Guzmán já em Espanha.
A esta estrutura da rede de transporte a 400 kV acresce um conjunto de linhas de 220 kV, principalmente
entre Lisboa e o Porto e, na diagonal, desde Pereiros (junto à cidade de Coimbra) até ao centro eletroprodutor
de Miranda (junto ao município de Miranda do Douro). A rede de 150 kV encontra-se distribuída por núcleos
dispersos interligados com a rede a 220 e 400 kV, cobrindo a rede de muito alta tensão a noroeste, uma
pequena zona no centro de Portugal continental e, a sul, para apoio às regiões de Setúbal, Alentejo e Algarve.
Em 2016, foram colocados em serviço um conjunto de infraestruturas destinadas a reforçar a RNT, com vista
ao aumento da capacidade de receção de energia e ao reforço da segurança e fiabilidade global do sistema e
das condições de injeção de energia elétrica às redes de distribuição. Nas subestações do Pocinho, Chafariz,
Rio Maior e Carregado foram instalados quatro novos transformadores de 220/60 kV e um novo de 150/60 KV
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na subestação de Porto Alto. Na subestação de Pedralva, foi instalada uma reactância shunt de 150 Mvar no
nível de tensão de 400 kV, para controlo dos perfis de tensão.
No que respeita às linhas elétricas, refira-se a nova ligação a 400 kV entre a subestação de Pedralva e a zona
de Ponte de Lima, que irá assegurar, em conjunto com outras infraestruturas conexas ainda por implementar,
as condições de escoamento da energia produzida pelas centrais hidroelétricas do Cávado e assegurar
adequada capacidade de interligação. A abertura da linha a 150 kV Terras Altas de Fafe-Riba d’Ave para a
subestação de Fafe, vem melhorar as condições de abastecimento dos consumos afetos àquele ponto de
entrega.
Em 31 de dezembro de 2016, a RNT apresentava 66 subestações e 15 postos de corte e seccionamento. Estas
instalações ligam a diferentes componentes da RNT através de linhas de transporte, fornecem os pontos de
entrada e de saída nos quais os centros eletroprodutores, distribuidores e alguns grandes consumidores, assim
como as interligações internacionais, estão ligados à RNT.
A maioria dos equipamentos da RNT de alta e muito alta tensão tem um tempo médio de vida útil efetiva
estimado entre os 30 e 40 anos, a contar da data da respetiva entrada em serviço operacional. A expansão
da RNT iniciou-se no dealbar da década de 50, tendo vindo a ser submetida a um processo contínuo de
monitorização, manutenção periódica, renovação, remodelação, substituição e de reforço, incluindo a
renovação das linhas de transporte mais antigas, quer por substituição, quer por remodelação.
Em 2016, o RAB médio no setor da eletricidade é composto pelo RAB médio com prémio de €1.103 milhões,
pelo RAB médio sem prémio de €1.050 milhões e pelo RAB médio dos terrenos das centrais hídricas de €268
milhões.
O gráfico seguinte mostra a evolução do RAB médio da REN relativo à eletricidade no período de 2007 a 2016:

Fonte: REN

Qualidade de serviço da RNT
Ao longo de 2016, a RNT observou três interrupções de fornecimento com duração superior a três minutos,
tendo o Tempo de Interrupção Equivalente (“TIE”) registado o valor de 0,34 minutos. Este valor do TIE
resultou, maioritariamente (67,7%), de uma única interrupção que se enquadra, nas disposições previstas no
Regulamento da Qualidade de Serviço, como um evento excecional, classificação essa já aprovada pela ERSE.
Os seis indicadores gerais relativos à continuidade do serviço estabelecidos no Regulamento da Qualidade de
Serviço registaram valores positivos, perspetivando-se, deste modo, que as linhas gerais de orientação que a
REN tem vindo a adotar, para a gestão dos ativos, sustentam a manutenção de um desempenho adequado face
aos riscos inerentes à operação e exploração deste tipo de infraestrutura, em linha com as suas congéneres
internacionais. O gráfico seguinte ilustra os valores e evolução do TIE de 2007 a 2016, incluindo uma divisão
genérica do tipo de causas das interrupções que contribuíram para aquele indicador:
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Qualidade da onda de tensão
A REN monitoriza a tensão nos pontos de entrega de forma a determinar-se a qualidade da onda de tensão,
nos termos do Regulamento da Qualidade de Serviço. Entre outros, são determinados os valores do conteúdo
harmónico da tensão, o desequilíbrio no sistema trifásico, desvios do valor eficaz da tensão, tanto as cavas
de tensão (tipicamente originadas por curtocircuitos, quer na RNT, quer em instalações àquela ligadas),
como sobretensões, desvios da frequência.
Para esse efeito, nos pontos de entrega em que a RNT não dispõe de equipamentos fixos de monitorização,
a REN implementa um plano com recurso a equipamentos móveis. Atualmente, todos os pontos de entrega
da RNT já se encontram monitorizados através de equipamentos fixos e todos os novos pontos de entrega
passam a ser equipados desde o seu início com equipamentos de monitorização, pelo que o plano de
monitorização com recurso a equipamentos móveis terminou.
No geral, os índices médios das perturbações de serviço são relativamente baixos e os limites regulatórios
(indicativos) foram respeitados, com exceção de um número limitado de casos em que se verificaram
desvios ligeiros e não contínuos dos padrões de mercado.
Desempenho dos Ativos da Rede de Transporte
Em 2016, as linhas de transporte da RNT apresentaram um agravamento do número de curto-circuitos por
100 km de circuito face ao ano anterior (um aumento de aproximadamente 70%), mas em linha com a média
dos quatro anos precedentes (notando que em 2015 existiu um número excecionalmente reduzido de
incidentes provocados por incêndios florestais e por descargas atmosféricas). O gráfico seguinte apresenta a
evolução, nos últimos 5 anos, do número de curto-circuitos em linhas de transporte por 100 km de circuito. A
maioria dos incidentes com origem em linhas da RNT, em 2016, ficou a dever-se à avifauna, aos incêndios
florestais e às descargas atmosféricas.
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Fonte: REN

De uma forma geral, as subestações registaram um comportamento favorável no seu desempenho em serviço.
Apesar desse facto, em 2016, verificou-se um ligeiro incremento no número de avarias em transformadores e
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disjuntores, face ao verificado em 2015, embora na maioria dos casos, sem consequências na exploração da
RNT. A Taxa Combinada de Disponibilidade, indicador regulatório, introduzido pela ERSE em 2009, atingiu em
2016, o valor de 98,33%. Esta Taxa Combinada de Disponibilidade resulta da ponderação das taxas de
disponibilidade média dos circuitos de linha de transporte e dos transformadores de potência, com base nas
respetivas potências médias nominais.
A figura seguinte apresenta a evolução anual deste indicador, nos últimos 5 anos. Este desempenho traduz
uma adequação sustentada ao nível da coordenação e programação das indisponibilidades da rede ao longo
do período em causa.
Taxa Combinada de Disponibilidade
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Evolução da Taxa Combinada de Disponibilidade
Fonte REN

Atualização e expansão da RNT
A REN Rede Eléctrica visa atualizar, modernizar e expandir a RNT em resposta aos requisitos do contrato de
concessão, garantindo que as condições da rede de transporte permitem assegurar o permanente equilíbrio
entre carga (procura) e produção (oferta), acompanhando a sua dinâmica. Infra, os principais impulsos para
os atuais planos de expansão e modernização da RNT:




Aumento da capacidade de transmissão em função da evolução do consumo de eletricidade: Apesar
da situação económica internacional incerta e da redução da procura nacional nos últimos anos, a
REN acredita que o crescimento a longo prazo no consumo de eletricidade em Portugal irá recuperar,
embora com taxas inferiores à última década. Não obstante, a procura varia bastante ao longo da
totalidade da rede de transporte e, enquanto a procura anual total poderá ter descido nos últimos
anos, a carga aumentou em várias áreas geográficas específicas e os seus padrões mudaram, em
alguns casos exigindo o reforço da rede de transporte e projetos específicos para reforço da
alimentação à rede de distribuição. Neste contexto, torna-se necessário o desenvolvimento da
capacidade de transmissão da RNT, novos sistemas de gestão da potência reativa, novas ligações
diretas a consumidores finais em níveis de Muito Alta Tensão (“MAT”) e a implementação de nova
capacidade de transformação em subestações de apoio à rede de distribuição.
Ligações facilitadoras a novas centrais eletroprodutoras, nomeadamente de fontes renováveis: os
objetivos nacionais e da UE respeitantes à energia renovável podem levar à integração de um número
crescente de novos geradores usando fontes de energia renováveis, que têm uma distribuição
geográfica dispersa, exigindo o desenvolvimento de novos eixos da rede de transporte. A capacidade
instalada de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis em Portugal deverá aumentar
de 13.046 MW em 2016 (dos quais 6.945 MW em geração hidroelétrica e 5.046 MW em geração eólica),
de acordo com as estimativas internas da REN, para cerca de 14.300 MW até 2020 (dos quais se prevê
que 7.000 MW consistam em hidroelétrica, já contabilizando a recente atualização do Plano Nacional
de Barragens ("grande hidroelétrica") e 5.300 MW consistirão em geração de energia eólica) (fonte:
Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis para o período 2013-2020, Estratégia para as
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Energias Renováveis – PNAER 2020, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros no. 20/2013
de 10 de abril). A capacidade instalada também pode aumentar no setor solar, tendo em
consideração as iniciativas recentes dos promotores de produtores de energia


Preparação do enquadramento da infraestrutura que será necessário para responder às alterações
na rede de energia europeia orientada pelas políticas de energia e códigos de rede da UE: um dos
principais objetivos será o desenvolvimento de condições para consolidar o lado da volatilidade do
fornecimento inerente às energias renováveis com a flexibilidade do lado da procura.



Aumento da capacidade de interligação com a rede de transporte Espanhola, com o objetivo de uma
integração do mercado Ibérico com poucos constrangimentos e, em última instância, um mercado
europeu integrado de eletricidade: à data deste Prospeto, a REN Rede Eléctrica está a planear
colocar em operação uma nova interligação a 400 kV com Espanha. É esperado que esta interligação
possa estar operacional em 2020/2021. De acordo com as estimativas internas da REN, a
concretização desta nova interligação deverá assegurar uma capacidade de interligação comercial
de 3.000 MW (tanto para exportação como para importação), o que cumpre com o acordado nesta
matéria entre Portugal e Espanha, e com as conclusões do Conselho Europeu de 21 de março de
2014, uma vez que resultará numa capacidade de interligação acima dos 10% da capacidade de
produção instalada.



Renovação de ativos em fim de vida útil, nomeadamente através de remodelações de subestações,
de linhas de muito alta tensão, de diversa aparelhagem de alta e muito alta tensão, de
transformadores de potência e de sistemas de proteção, automação e controlo com o objetivo de
assegurar uma adequada qualidade de serviço e do abastecimento, reduzir riscos para a segurança
de pessoas e bens, bem como de melhorar os níveis de eficiência operacional.



Melhoria do impacto social e ambiental da rede existente, nomeadamente nas áreas metropolitanas
de Lisboa e Porto, com o objetivo de alcançar melhor integração da infraestrutura elétrica nas áreas
urbanas consolidadas de elevada densidade populacional e em áreas não urbanas específicas, tais
como as áreas protegidas da UNESCO.

Gestão técnica global do SEN
Para além do planeamento, especificação e projeto, gestão da construção e operação da RNT, a REN atua
também como gestora técnica global do SEN. Esse papel envolve, em Portugal continental, a análise e
validação da programação da produção de eletricidade para que o balanço entre oferta e procura se realize
dentro dos limites operacionais de segurança, controlando em tempo real a RNT e os serviços de sistema
disponíveis, de forma a corrigir quaisquer desequilíbrios dinâmicos originados por diversos fatores e agentes,
em articulação com os operadores em Portugal e Espanha da rede de distribuição e da rede de transporte de
Espanha, respetivamente.
No âmbito da gestão do SEN, a REN é também responsável pela gestão de importações e exportações de e
para Espanha, como exigido pelo mercado, gerindo, em conjunto com REE, os mecanismos destinados a lidar
com os congestionamentos nas interligações.
A Comissão Europeia tem vindo a adotar novas regras relativas ao funcionamento dos mercados e da operação
dos sistemas elétricos europeus. Estas preconizam um nível mais elevado de integração dos mercados
evoluindo para a troca transfronteiriça de serviços de sistema que até aqui funcionavam em âmbito nacional.
Estas novas regras preconizam também uma maior coordenação da operação dos sistemas no que respeita à
segurança. Para desempenhar as funções de coordenação referidas nas regras foram criadas entidades de
coordenação regional. Para o efeito a REN tornou-se, em finais de 2015, acionista da sociedade CORESO S.A.,
que é a entidade coordenadora que abrange os países da região sudoeste da Europa (incluindo Portugal).
13.4.

MERCADO DO GÁS NATURAL2

Os primeiros fornecimentos de gás natural a Portugal tiveram lugar em janeiro de 1997, provenientes da
2

A REN é a fonte dos valores e dados apresentados, salvo menção explícita a fonte diferente.
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Argélia, através de Marrocos, por via do gasoduto Magreb-Europa. Com efeito, Portugal foi um dos últimos
Estados-Membros da UE a receber gás natural, sendo o seu mercado de gás um dos mais recentes na UE.
A procura do setor do gás natural em Portugal continental cifrou-se em 55,8 TWh de energia em 2016 e
pode ser dividida em dois segmentos de mercado principais: (i) centrais elétricas de ciclo combinado, sob
um regime ordinário, e (ii) o segmento do mercado convencional, que inclui grandes consumidores
industriais ligados diretamente à rede de alta pressão e clientes dos setores industrial, terciário e
residencial, ligados através das redes regionais e redes locais de distribuição.
O fornecimento de gás natural a grandes centrais elétricas a gás natural de ciclo combinado foi de
aproximadamente 15,4 TWh (cerca de 28% do mercado) em 2016 de acordo com as estimativas internas
da REN. A procura de gás natural deste segmento de mercado varia de ano para ano, dependendo da
disponibilidade de outras fontes de energia, em particular no que se refere às energias renováveis
hidroelétrica e eólica, sendo também influenciada pela concorrência por parte da geração térmica a
carvão. Com efeito, num contexto em que o preço internacional do carvão se encontra fortemente
pressionado pelo preço do gás de origem não convencional nos Estados Unidos da América, e em que o
custo do carbono emitido para a atmosfera é também baixo ao nível do Sistema de Comércio de Emissões
da UE, a produção de energia elétrica a partir do carvão tem-se mantido mais competitiva relativamente
ao gás natural.
Devido ao facto de 2016 ter sido um ano excecional no que toca à exportação de energia elétrica para
Espanha, a fração da produção total de eletricidade assegurada a partir de geração térmica de origem
fóssil foi mais elevada, o que foi um fator primordial para as quatro centrais de ciclo combinado em
operação em Portugal terem apresentado um incremento de 40% no consumo de gás natural face a 2015,
ano considerado seco e com um índice eólico inferior a 1 (valor de referência).
Em 2016 a procura do gás natural no segmento do mercado convencional registou um valor de 40,4 TWh,
representando cerca de 72% da procura total.
A figura seguinte ilustra o crescimento na procura de gás natural em Portugal continental, entre 2007 e
2016:

Fonte: REN

O desenvolvimento da produção de eletricidade através de centrais de ciclo combinado a gás natural
(“CCGT”) é de especial importância para o crescimento da procura por gás natural. Esta tecnologia
consiste na utilização de um processo de combustão de gás natural num ciclo de turbina a gás combinado
com um ciclo “Rankine”, que recorre ao vapor resultante do calor dos gases de escape da turbina a gás
para gerar eletricidade adicional na turbina a vapor. Estes dois processos são complementares e
contribuem para o alcançar de altos índices de eficiência energética, na medida em que a energia é
extraída do combustível em duas fases distintas, o que expande o potencial de ambos os ciclos. A produção
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de eletricidade por recurso a CCGT é, por esta razão, eficiente, para além de ter um impacto ambiental
reduzido. Esta é, neste momento, a principal tecnologia a ser empregada em projetos de produção de
eletricidade em larga escala em países desenvolvidos, graças aos seus reduzidos custos iniciais, à sua alta
eficiência e às reduzidas emissões de dióxido de carbono, quando comparada com outras fontes de
energia.
Devido à crescente quota de fontes de energia renovável na oferta de energia portuguesa, aos baixos
preços do carvão e ao facto de o Sistema de Comércio de Emissões da UE não valorizar as emissões de CO 2
a um nível adequado, o papel desempenhado pelos centros eletroprodutores de ciclo combinado a gás
natural (“CCGT”) na oferta combinada de eletricidade do país tem vindo a alterar-se rapidamente nos
últimos anos.
Os CCGT são atualmente considerados como uma componente de segurança para períodos de seca ou de
falta de vento, sendo valorizados pela sua capacidade técnica e operacional para dar resposta rápida às
necessidades do sistema em termos da variabilidade introduzida pelas fontes de energia renovável e tendo
deixado de ser a maior fonte de consumo do sistema de gás natural, exceto se ocorram certas condições
climáticas ou condições de mercado. À data deste Prospeto, eles representam não mais que 10% a 20% da
procura de gás em Portugal, de acordo com as estimativas da REN. No entanto, e apesar destes
desenvolvimentos, os CCGT continuam a necessitar que a mesma capacidade de transporte de gás se
encontre disponível para o funcionamento da rede elétrica. Esta alteração de paradigma foi acompanhada
por um aumento na produção de energia elétrica por alguns dos grandes projetos de cogeração de calor
e energia ligados aos maiores consumidores industriais do país, tal como as duas refinarias de petróleo de
Portugal e os maiores produtores de pasta de papel.
O uso doméstico de gás natural (nos mercados convencionais) tem crescido uma vez que as companhias
de distribuição de gás têm feito a ligação de maior número de consumidores com a rede de distribuição,
nomeadamente em áreas urbanas desenvolvidas, pese embora esta situação tenha começado a estabilizar
nos últimos anos.
Tal como acontece com muitos países europeus, Portugal não é produtor de gás natural. O gás natural é
adquirido a outros países, no âmbito dos contratos tradicionais de fornecimento de longo prazo com
cláusulas de take-or-pay e indexados ao preço do petróleo e, mais recentemente, também com base em
aquisições de GNL em mercados spot, sendo introduzido em Portugal por três vias: o terminal de GNL
localizado em Sines, que recebe carregamentos marítimos de GNL de navios metaneiros, o ponto de
entrada de Campo Maior, que recebe gás natural vindo de Espanha e, por gasoduto, através dos pontos
de interligação com a rede de alta pressão espanhola, nomeadamente Badajoz / Campo Maior e Tuy /
Valença do Minho.
O SNGN
No que respeita às atividades exercidas no âmbito do SNGN, a REN é o operador da rede de transporte (o
“ORT”) do SNGN - totalmente independente do ponto de vista jurídico, funcional e patrimonial -, o gestor
técnico global do sistema (“GTG”), o operador de armazenamento subterrâneo e o operador do terminal
de GNL. Adicionalmente, a REN disponibiliza, de forma independente, o acesso por parte de terceiros a
essas infraestruturas do SNGN. Estas características assistem na implementação de um verdadeiro
mercado de gás na Península Ibérica, conforme referido por ambos os Governos, Português e Espanhol,
no âmbito da criação do MIBGAS.
O SNGN encontra-se dividido em sete atividades principais: receção, armazenamento e regaseificação de
GNL; armazenamento subterrâneo; transporte; distribuição; comercialização de gás natural; operação
logística de mudança de comercializador e operação dos mercados de gás natural. Tal como acontece
com a eletricidade, cada uma destas funções tem de ser levada a cabo de forma independente, ao abrigo
dos critérios de independência (“unbundling”) da UE, nos termos em que foram transpostos para a lei
portuguesa.
Da mesma forma que sucede com o SEN, foi estabelecido um SNGN integrado, no âmbito do qual a oferta
de gás natural e a gestão de mercados organizados estão sujeitas à concorrência e à obtenção das licenças
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e autorizações necessárias aplicáveis.
As atividades ligadas à receção, armazenamento e regaseificação de GNL e ao transporte e
armazenamento subterrâneo de gás natural são levadas a cabo ao longo de um período de 40 anos, através
de concessões de serviço público adjudicadas pelo Governo Português, e estão sujeitas ao regime jurídico
da prestação de serviços públicos constante do Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho de 2006
(conforme subsequentemente alterado). As atividades de gás natural da REN estão descritas em maior
detalhe abaixo.
Estas concessões incluem as infraestruturas de alta pressão de gás natural portuguesas e garantem o
acesso a terceiros mediante o pagamento de tarifas aplicáveis a todos os consumidores elegíveis que o
solicitem diretamente, comercializadores grossistas de energia e empresas de comercialização no âmbito
do SNGN. As tarifas devem ser aplicadas objetivamente, sem discriminação, a todos os utilizadores do
sistema, sem prejuízo da possibilidade de celebração de contratos de fornecimento de longo prazo, em
obediência às disposições de direito da concorrência aplicáveis.
As atividades reguladas da REN são remuneradas através do pagamento de tarifas associadas à utilização
da infraestrutura, conforme detalhado neste documento em (ver infra Capítulo 13.8– “Legislação aplicável
às atividades do Emitente”).
Receção, armazenamento e regaseificação de GNL
No terminal de Sines, o GNL é descarregado de navios metaneiros e enviado para tanques de
armazenamento a baixa temperatura (-162ºC), onde permanece até que uma nomeação ou programação
de movimentação seja requerida pelo proprietário do gás ao operador do terminal. O GNL é sujeito a um
processo de regaseificação antes de ser injetado na RNTGN a alta pressão. O terminal de Sines tem, ainda,
capacidade para o enchimento de GNL em camiões-cisterna com tanques criogénicos, os quais abastecem
unidades autónomas de gás (“UAG”) existentes nos pontos do país que não dispõem de abastecimento de
gás natural através de gasoduto.
Armazenamento subterrâneo de gás natural
O gás natural pode ser armazenado para uso futuro. O armazenamento subterrâneo em Portugal implica
a compressão e injeção de gás natural em cavernas subterrâneas criadas no seio de um maciço de salgema,
onde o gás comprimido é armazenado até ser reintroduzido na RNTGN, a pedido do utilizador. Este tipo
de cavernas apresenta um elevado rácio de entrega por volume armazenado, permitindo responder
rapidamente às exigências do mercado. Isto permite aos utilizadores uma maior flexibilidade de utilização
da capacidade de armazenamento na gestão das suas atividades comerciais.
As infraestruturas de armazenamento subterrâneo são a localização preferencial para as reservas
estratégicas de segurança para o mercado nacional.
Transporte de gás natural
O gás natural é transportado através de um conjunto de gasodutos de alta pressão que compõem a RNTGN,
que se encontra interligado com a rede de alta pressão espanhola situada a montante e que fornece gás
através de estações de regulação e medida aos clientes de alta pressão e às redes de média pressão
operadas pelas empresas de distribuição. É a partir destas redes que se processa a entrega do gás aos
consumidores finais ligados aos níveis de pressão mais baixos da rede de distribuição, incluindo os que
pertencem aos setores terciário e residencial.
A REN Gasodutos, enquanto operador da RNTGN, encontra-se certificada por decisão da ERSE de 31 de
julho de 2015, como cumprindo com os requisitos do regime de separação completa jurídica, funcional e
patrimonial da sua atividade (full ownership unbundling).
Distribuição de gás natural
A distribuição de gás natural através de gasodutos de média e baixa pressão é levada a cabo através de
concessões ou licenças adjudicadas pelo Estado Português por via de concurso público. As entidades que
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operavam a rede de distribuição de gás natural aquando da entrada em vigor d o Decreto-Lei n.º 30/2006
mantiveram o seu direito de operar a rede de distribuição de gás natural na qualidade de concessionárias
ou entidades licenciadas, no âmbito de um regime de exclusividade de prestação de serviços públicos de
caráter territorial.
O acesso de terceiros à rede de distribuição de gás natural deve ser assegurado pelos concessionários
relevantes, com base em tarifas que são publicadas e aplicáveis a todos os consumidores elegíveis que o
solicitem, bem como às empresas comercializadoras e aplicáveis objetivamente sem discriminações entre
utilizadores do sistema.
Determinados distribuidores locais também levam a cabo atividades de regaseificação em estruturas
criogénicas de capacidade limitada, as UAG. Nestes casos, o GNL é transportado por camiões cisterna e
entregue nessas UAG de forma a satisfazer clientes que não estejam ligados à RNTGN.
No seguimento da aquisição da EDP Gás, o segmento de gás natural da REN inclui igualmente a distribuição
de gás natural na costa norte de Portugal.
Comercialização de gás natural
A atividade de comercialização de gás natural está aberta à livre concorrência e encontra -se sujeita a um
regime de registo prévio.
A liberalização da oferta de gás natural começou em 2007 (no que respeita a centros eletroprodutores) e
foi estendida a consumidores de mais de um milhão de metros cúbicos de gás natural por ano em 2008, e
a consumidores de mais de dez mil metros cúbicos de gás natural por ano em 2009. Desde 1 de janeiro de
2010, todos os consumidores são livres de escolher um comercializador de gás natural em regime de
mercado aberto.
Tal como acontece com a eletricidade, as tarifas reguladas publicadas pela ERSE relativamente ao setor
do gás natural são estabelecidas anualmente por via de diretivas da ERSE aplicáveis ao setor.
Os comercializadores de gás estão adstritos a determinadas obrigações de serviço público e devem
assegurar a qualidade e a continuidade do fornecimento de gás natural. Adicionalmente, o papel de
Comercializador de Último Recurso do SNGN foi criado e permanecerá até que o mercado liberalizado se
torne inteiramente eficiente. Este papel foi assumido, junto de consumidores grossistas (que atualmente
já se encontram todos a contratar o fornecimento em regime de mercado liberalizado), por uma
subsidiária integralmente detida pela Galp Energia, inteiramente detida por esta, e junto de consumidores
de retalho por todos os atuais concessionários ou distribuidores de gás natural licenciados no âmbito da
respetiva área de cobertura.
Em condições de mercado, os consumidores são livres de escolher o seu comercializador de gás natural e
estão isentos de qualquer pagamento se quiserem mudar de comercializador. Com o propósito de gerir o
processo de mudança de comercializador, foi criado, em 2017, através da Lei n.º 42/2016 e do DecretoLei n.º 38/2017, um operador logístico independente. Esta nova entidade, a ADENE, é independente de
outras entidades do SNGN, no sentido jurídico e funcional, e encontra-se sujeita à regulação da ERSE.
Enquanto este novo regime legal não se encontrava determinado, a ERSE tinha estabelecido que o processo
de mudança de comercializador de gás natural seria assegurado pela concessionária do negócio de
transporte de gás natural (neste momento, a REN Gasodutos). A transição entre o sistema antigo e o novo
está em curso.
No final de 2016, o total de clientes registados ascendeu a 1,4 milhões com mais de 76% do total nacional
em regime de mercado livre. Em termos de consumos, no mês de dezembro de 2016, o valor
correspondente em mercado livre ascendeu a 96% do total da procura em Portugal.
Operação logística de mudança de comercializador
A gestão de mudança do comercializador tem sido assegurada pela REN Gasodutos enquanto ORT do SNGN .
No entanto, de acordo com a Lei n.º 42/2016 e o Decreto-Lei n.º 38/2017, publicado a 31 de março de
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2017, a operação logística de mudança de comercializador nos mercados da eletricidade e do gás natural
está agora atribuída a um operador independente, neste momento, a ADENE. A ADENE tem de o bservar
os princípios da transparência, da objetividade e da não discriminação, assim como seguir um
procedimento simples, célere e eficaz que seja apelativo, respeitando as regras de defesa e promoção do
consumidor, sem, contudo, afetar os direitos legais e contratuais dos comercializadores anteriores.
Este operador logístico, para além de gerir a mudança de comercializador de energia elétrica ou gás
natural, pode estar ainda encarregue das funções de leitura e recolha de dados de consumo, atividades
exercidas tradicionalmente pelos operadores de redes, bem como, eventualmente, a gestão dos
equipamentos de medida, a recolha de informação local ou à distância e o fornecimento de informação
sobre os agentes de mercado. Os intervenientes do SEN e do SNGN encontram-se de igual modo sujeitos
a um dever de colaboração com o operador logístico.
No âmbito do processo de transição, no prazo de 60 dias a contar da solicitação para o efeito, o ORT
deverá (i) transferir para a ADENE a titularidade dos sistemas de informação de suporte imputados ao
desenvolvimento da atividade de mudança de comercializador, (ii) entregar à ADENE todos os dados
recolhidos e armazenados neste âmbito, e (iii) informar a ADENE do perfil e identificação dos
trabalhadores afetos aos processos de mudança de comercializadores e autorizar a sua cedência para essa
mesma entidade. Até à data do Prospeto, a notificação da ADENE para esse efeito ainda se encontra
pendente.
Operação dos mercados de gás natural
Os mercados de gás natural em Portugal são operados numa base de mercado aberto, estando sujeitos a
autorizações a ser concedidas conjuntamente pelo Ministro das Finanças e pelo membro do Governo
responsável pelo setor energético.
A entidade gestora do mercado organizado também se encontra sujeita a autorização a ser concedida
pelo membro do Governo responsável pelo setor energético e, sempre que imposto por lei, pelo Ministro
das Finanças.
Em 2015, na sequência de várias iniciativas, ratificadas em sucessivas cimeiras conjuntas dos governos
português e espanhol, as quais visaram criar um quadro estável que permitisse aos operadores dos
sistemas de gás de ambos os países desenvolver as suas atividades em toda a Península Ibérica, o
Parlamento Espanhol, pela aprovação da Ley 8/2015, de 21 de maio (“Ley 8/2015”), procedeu à criação
e designação do operador de mercado organizado, escolhendo para o efeito a empresa MIBGAS, S.A..
Esta mesma empresa veio a ser autorizada a atuar como entidade gestora do mercado organizado de gás,
a contado, em Portugal, através da Portaria n.º 643/2015, de 21 de agosto, do Gabinete do Secretário de
Estado da Energia (“Portaria n.º 643/2015”). Este diploma estipula que a constituição, organização,
funcionamento e regulação do mercado organizado de gás natural, a contado, são objeto de
regulamentação específica a aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da energia, pela
Direção Geral de Energia e Geologia ou pela ERSE, a entidade reguladora dos serviços energéticos, de
acordo com as respetivas competências.
No caso dos gestores técnicos dos sistemas de gás natural espanhol e português, a soma das participações
diretamente detidas no capital social da empresa MIBGAS, S.A., será de 20 % da totalidade do mesmo. A
proporção na participação social detida por ambos os gestores técnicos espanhol e português na entidade
gestora do mercado organizado de gás será de ⅔ e ⅓, respetivamente.
No final de 2015, o MIBGAS iniciou operações no pólo espanhol, tendo vindo a crescer em liquidez e
participação de agentes. Em 2016 e até à data desta Oferta, não tendo ainda sido autorizado pelo Governo
Espanhol a operar em Portugal a partir do polo português, o MIBGAS serve de mercado de referência para
Portugal nas transações de gás que ocorrem no âmbito das atividades de compensação residual da rede
de transporte, em vigor desde 1 de outubro de 2016. Até outubro de 2017, o GTG efetuou um total de 7
ações de compra de gás para compensação residual da rede, sendo o preço de reserva em cada caso o
preço médio diário registado no MIBGAS.
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13.5.

A ATIVIDADE DA REN NO SETOR DO GÁS NATURAL3

A REN detém um grupo integrado de empresas que opera infraestruturas de gás natural. A REN é a entidade
concessionária da RNTGN, por um período de 40 anos (até 2046), altura em que, nos termos do contrato
de concessão, terá o direito a receber o valor líquido contabilístico dos ativos afetos à concessão (líquido
de amortizações, comparticipações financeiras e subsídios a fundo perdido). Os ativos relacionados com a
maioria das atividades respeitantes ao gás natural foram adquiridos pela REN em 2006, aquando da
restruturação da atividade de gás natural. Para além disso, atualmente a REN prossegue também
atividades de distribuição na região do litoral norte de Portugal no âmbito do Negócio Adquirido.
Em 2006, a atividade de gás natural da REN foi adquirida: a receção, armazenamento e regaseificação de
GNL, bem como o armazenamento subterrâneo de gás natural e o transporte de gás natural são atualmente
levados a cabo por três entidades integralmente detidas pela REN, ao abrigo de três concessões
diferentes. As atividades de distribuição são realizadas no âmbito do Negócio Adquirido, ao abrigo de um
contrato de concessão diferente, o qual cessará em 1 de janeiro de 2048.


Conforme já referido, a REN Gasodutos é a concessionária para o transporte de gás natural através
da sua rede de alta pressão. Esta concessão inclui, ainda, a gestão técnica global do SNGN e a
coordenação da distribuição de gás natural e das infraestruturas do transporte de gás, por forma a
cumprir com os requisitos de continuidade e segurança no fornecimento, assegurando também a
operação integrada e eficiente, bem como o desenvolvimento do SNGN;



A REN Atlântico é a concessionária para a receção, armazenamento e regaseificação do GNL no
terminal de GNL de Sines;



A REN Armazenagem é a concessionária para o armazenamento subterrâneo de gás natural no
Carriço, no município de Pombal; e



O Negócio Adquirido, através do qual passou a ser detida a concessão para distribuição de gás
natural na região do litoral norte de Portugal continental (incluindo o Porto).

Os contratos destas quatro concessões foram celebrados entre o Estado Português e os concessionários
relevantes em 26 de setembro de 2006 (no caso das primeiras três concessões) e a 11 de abril de 2008 (no
caso da concessão relativa do Negócio Adquirido, sendo válido até 1 de janeiro de 2048), todos por um
período de 40 anos.
Em maio de 2015 a transferência parcial da concessão de armazenamento subterrâneo de gás natural da
Transgás Armazenagem (Grupo Galp) no Carriço, Pombal, para a REN Armazenagem foi concluída. A
transferência parcial integra duas cavidades, os direitos de construção de duas novas cavidades e outros
direitos e obrigações associadas com esses ativos, agora transferidos para a REN.
Em resultado desta operação, a relação entre consumidores e o operador da infraestrutura para
armazenamento de gás natural será simplificada na medida em que a gestão e publicação da capacidade
de armazenamento existente será concentrada numa única entidade, o que beneficia também a relação
de negócio direta e desta forma cumpre um objetivo que as autoridades do setor têm procurado
implementar.
Com o objetivo de calcular o retorno do RAB no setor do gás natural, o RAB médio em 2016 ascendia a,
aproximadamente, €1.116 milhões, por comparação aos €1.155 milhões de 2015.
O gráfico seguinte ilustra a evolução do RAB médio da REN no setor do gás natural (em milhões de euros),
no período entre 2007 e 2016:

3

A REN é a fonte dos valores e dados apresentados, salvo menção explícita a fonte diferente.
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Transporte de Gás Natural
A concessão da RNTGN inclui a atividade de transporte de gás natural em alta pressão através da rede,
incluindo:


A receção, transporte e entrega de gás natural através da rede;



A construção, operação e manutenção de todas as infraestruturas da RNTGN, das ligações às
redes e das instalações necessárias à sua operação;



O planeamento, desenvolvimento, expansão e gestão técnica da RNTGN;



A operação e manutenção das ligações entre a RNTGN e as redes internacionais de transporte
de gás natural, as infraestruturas de armazenamento subterrâneo e os terminais de GNL;



O planeamento das infraestruturas nacionais de receção, armazenamento e regaseificação de
GNL;



A gestão técnica global do SNGN; e



A monitorização e o controlo das reservas estratégicas de segurança de gás natural.

A RNTGN é constituída por gasodutos em alta pressão com um total de 1.375 quilómetros, divididos em
oito secções, com tubagens cuja dimensão nominal varia entre os 150 mm e os 800 mm de diâmetro,
sendo que mais de metade dessas tubagens têm 700 mm de diâmetro. Em 2016, a RNTGN transportou 56,7
TWh de gás natural, incluindo o gás injetado e extraído do armazenamento subterrâneo. A RNTGN inclui
203 estações de gasoduto, constituídas por 45 estações de válvulas de seccionamento, 66 estações de junção
para derivação de ramais, 5 estações de interligação com ramais em T, 85 estações de regulação de pressão
e medição de gás e 2 estações de transferência de custódia. O centro de despacho principal da RNTGN
localiza-se em Bucelas (Loures), existindo também um centro de despacho de emergência redundante em
Pombal, que funciona como um centro de suporte ao centro de Bucelas, situando-se numa zona de influência
sísmica diferente deste centro de despacho principal. Existem quatro centros de apoio às equipas técnicas
da REN Gasodutos que são responsáveis pela operação e manutenção da infraestrutura de transporte ao
longo de todo o traçado, localizados em Ermesinde (Valongo), Pombal, Portalegre e Bucelas (Loures).
Dado que a sua construção só teve início em 1994, a RNTGN é uma das redes mais recentes na Europa,
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integrando modernas soluções tecnológicas, que incluem proteção catódica contra corrosão, válvulas de
macho esférico de dupla selagem e purga para isolamento da rede, válvulas duplas de corte rápido, um
sistema de controlo e supervisão e de aquisição de dados, bem como um sistema redundante de
telecomunicações.
Aquando da introdução inicial de gás natural em janeiro de 1997, a RNTGN tinha uma extensão total de 649
quilómetros. Em 31 de dezembro de 2016, a sua extensão total era, como referido, de 1.375 quilómetros.
Em 2016, a atividade de transporte de gás em alta pressão da REN prestou um nível de serviço considerado
muito bom, sem interrupções de fornecimento e com todos os indicadores de desempenho a registarem
valores dentro dos limites estabelecidos no Regulamento de Qualidade de Serviço publicado pela ERSE.
Em 2016, o indicador da frequência acumulada de ocorrência de incidentes com afetação da rede de
transporte por 1.000 quilómetros de infraestrutura exposta registou o valor de 0,043, tomando em
consideração o comprimento e o respetivo período total de operação das diversas secções de gasoduto
comissionadas desde 1997. Considerando apenas os últimos 5 anos, esse indicador assume o valor de 0,147.
Para comparação, considerando o indicador equivalente do European Gas Pipeline Incident Data Group
(“EGIG”), no qual apenas são contabilizados os incidentes com fuga de gás e que é calculado para a
totalidade dos operadores de transporte aderentes à iniciativa (onde se inclui a REN Gasodutos), verifica-se
que este registou o valor de 0,177 incidentes por 1.000 km e por ano para o período dos últimos 5 anos,
demonstrando que esta rede tem uma boa performance comparativa.
Receção, armazenamento e regaseificação de GNL
A REN opera a concessão de receção, armazenamento e regaseificação de GNL, sujeita ao regime de serviço
público. Esta concessão envolve a receção, armazenamento, regaseificação e entrega de GNL à RNTGN. A
REN Atlântico, nos termos da concessão, desempenha também as atividades de carregamento e expedição
de camiões-cisterna, navios-tanque e também a construção, operação e manutenção da expansão da sua
infraestrutura.
O terminal de GNL de Sines entrou na primeira fase de operação comercial em janeiro de 2004. Hoje, o
terminal de GNL de Sines é composto por um cais de acostagem para a receção de navios metaneiros com
capacidades entre 40.000 e 216.000 metros cúbicos de GNL, com um tempo médio de descarga de 19 horas
para um carregamento de 140.000 metros cúbicos de GNL, bem como três tanques de armazenamento, dois
deles com capacidade de 120.000 metros cúbicos e um terceiro com capacidade de 150.000 metros cúbicos.
O terminal de GNL tem uma capacidade nominal garantida de emissão de gás natural para a RNTGN de
1.125.000 metros cúbicos normais por hora, equivalente a 7,6 mil milhões de metros cúbicos por ano
(considerando um fator de carga de 0,77), com uma capacidade de emissão em pico de 1.350.000 metros
cúbicos normais por hora e capacidade de expedição de 36 cargas/dia de GNL em camiões-cisterna
(equivalente a 0,26 mil milhões de metros cúbicos de gás natural por ano).
No quadro da iniciativa de benchmarking internacional “Liquid Natural Gas Receiving Terminals
Benchmarking” sobre o desempenho operacional de terminais de GNL europeus, o terminal de GNL de Sines
obteve resultados muito positivos que o colocam como o mais eficiente de todos os terminais que fazem
parte do estudo, demonstrando a evolução positiva do desempenho operacional desta infraestrutura e das
atividades associadas ao longo dos últimos anos.
Armazenamento subterrâneo de gás natural
A REN opera a concessão de armazenamento subterrâneo atualmente composta por 6 cavernas em
exploração com uma capacidade técnica máxima de 3,97 TWh de gás natural em resultado da conclusão,
em 2015, do negócio de trespasse de duas cavernas que anteriormente eram propriedade da Transgás
Armazenagem. Desde de maio de 2015, a REN é a única proprietária da instalação de armazenamento
subterrâneo. Sujeito à autorização da República Portuguesa, a REN tem o direito de construir e adquirir
mais cavernas de gás natural para a expansão do sistema. A REN Armazenagem é a entidade que detém
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estes direitos.
A concessão de armazenamento subterrâneo da REN Armazenagem inclui:


A injeção de gás a partir da RNTGN, o armazenamento subterrâneo de gás natural nas cavernas de
gás, a extração, o tratamento e a entrega de gás natural à RNTGN; e



O projeto, a construção, operação, manutenção e expansão das instalações e infraestruturas
relacionadas com o armazenamento de gás natural.

As cavernas de armazenamento de gás são construídas através da lixiviação em maciços de salgema
existentes a mais de 1.000 metros de profundidade. A água doce é bombeada através de um furo com
tubagem concêntrica de aço para saturação em profundidade e que dissolve o sal de forma controlada ao
longo do tempo, gerando gradualmente uma caverna à medida que o sal se dissolve (a salmoura resultante
é removida através da secção concêntrica da mesma tubagem inserida no furo). Tipicamente, são
necessários cerca de 8 metros cúbicos de água doce por metro cúbico de volume de sal dissolvido. As
cavernas são submetidas a testes de fugas após a fase de lixiviação e a salmoura que enche a caverna na
sua forma final é expelida por injeção controlada de gás natural através da secção concêntrica externa
da tubagem do furo e remoção do líquido através do tubo central que se prolonga até ao fundo da caverna
para possibilitar a expulsão da máxima quantidade possível de salmoura. Este tubo central é
posteriormente removido. Por último, é instalada uma válvula de segurança de sub superfície a uma
profundidade de cerca de 50 metros em relação ao nível do solo para impedir qualq uer saída não
intencional de gás da caverna.
Sistema de controlo
A monitorização da infraestrutura de gás natural é efetuada por sistemas modernos que utilizam a
tecnologia de telecomunicações com base em fibra ótica para ligar as estações remotas do gas oduto aos
centros de despacho da infraestrutura, bem como ao terminal de GNL de Sines e às instalações de
armazenamento subterrâneo no Carriço (Pombal).
A REN Gasodutos utiliza o Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados (“SCADA”) e equipas de manutenção
especializadas no local para manter a segurança dos gasodutos e das estações remotas. O sistema SCADA,
que dispõe de redundância, permite o diagnóstico precoce de problemas e uma rápida resposta a
quaisquer avarias. As equipas de manutenção no local inspecionam regularmente o corredor ao longo do
qual se estende o gasoduto e as respetivas estações para assegurar o cumprimento dos requisitos de
segurança, minimizando o risco de interferências ou danos na infraestrutura. Os dados são
automaticamente recolhidos, reduzindo o risco de erro humano, sendo registados nas unidades terminais
remotas existentes nas estações e centralmente ao nível da base de dados SCADA, o que permite a
posterior análise do desempenho dos equipamentos de modo a detetar tendências e an omalias e, bem
assim, antecipar problemas.
A operação do gasoduto de alta pressão apoia-se também num simulador de transporte que, em modo
online com o sistema SCADA, permite a comparação das previsões de comportamento do sistema ao longo
do tempo (perfis de pressão e de caudal) com as condições reais adquiridas através dos dados obtidos a
partir da instrumentação das estações. O mesmo simulador permite planear operações especiais em modo
offline e é, ainda, utilizado pela equipa de planeamento de rede para estudo das configurações futuras
desta última de modo a dar resposta a novas necessidades de desenvolvimento do sistema.
A REN Atlântico e a REN Armazenagem desenvolveram ainda sistemas automáticos de monitorização e
controlo específicos das suas instalações (nomeadamente sistemas de controlo distribuídos). Por exemplo,
o cais de carregamento de camiões-cisterna no terminal de GNL da REN Atlântico encontra-se totalmente
automatizado. O nível de automação alcançado permite à REN Atlântico e à REN Armazena gem gerir
adequada e eficientemente as instalações e assegurar que as infraestruturas se encontram a funcionar
devidamente, bem como dispor de um acesso rápido aos dados operacionais das respetivas infraestruturas.
Gestão técnica global do SNGN
A gestão técnica global do SNGN envolve a coordenação sistémica do funcionamento e utilização das
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diversas infraestruturas da RNTIAT, com a finalidade de assegurar um acesso livre e não discriminatório
às infraestruturas, bem como a monitorização, o planeamento de capacidades e a gestão da SNGN, de
modo a evitar a ocorrência de situações de congestionamento e garantir a fiabilidade do desempenho das
infraestruturas.
Enquanto GTG do SNGN, a REN é responsável pelo acesso às infraestruturas nos seus diferent es ciclos
operacionais, incluindo a coordenação e o processamento de nomeações e medição de gás por utilizador,
promovendo assim uma utilização eficiente da rede.
Do ponto de vista técnico, a REN 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, gerindo a compensação do equilibro entre entradas e saídas de gás
da RNTGN. Além disso, a REN é também responsável pela monitorização do cumprimento das obrigações
legais e operacionais, no que respeita à segurança do abastecimento, por parte dos participantes que
operam no SNGN.
No seu papel de ORT do SNGN, o GTG assume ainda, desde a implementação do código europeu para a
compensação de redes de transporte de gás, em 1 de outubro de 2016, a função de compensação residual
da RNTGN através de ações de compensação realizadas por compra e venda de gás natural, nas quais a
REN é contraparte obrigatória. Estas ações de compensação deverão ser realizadas no mercado organizado
ou, na ausência deste mercado, através do procedimento transitório de realização de leilões organizados
pelo OMIP – Polo Português, por determinação da ERSE através da Diretiva n.º 18/2016, de 27 de outubro
de 2016.
Os montantes financeiros envolvidos na compra e venda de gás resultantes desta atividade são
neutralizados mensalmente através de um mecanismo de compensação definido no referido código
europeu que prevê a imputação ou ressarcimento dos agentes de mercado ativos na rede de transporte
dos valores envolvidos nas transações de gás no mercado, não resultando assim nenhum proveito ou custo
para a REN.
Na gestão e coordenação sistémica da RNTIAT, o GTG utiliza uma plataforma informática denominada de
Acesso de Terceiros à Rede (ATR) que, para além de disponibilizar um acesso internet aos agentes de
mercado, inclui a automatização das regras inerentes aos códigos de rede europeus e legislação nacional,
estando por isso integrada com o operador da rede de transporte Espanhol, plataformas de contratação
de capacidade (PRISMA e OMIP) e com os operadores de redes de distribuição.
Esta plataforma recebe, processa e distribui dados e informação aos diversos interessados (internos e
externos) em cumprimento das melhores práticas de operação e manutenção de sistemas de informação
críticos (disponibilidade, segurança e auditabilidade).
Distribuição de gás natural
Para uma descrição da atividade de gás natural da REN através do Negócio Adquirido, vide Capítulo 13.7–
“Aquisição do Negócio de Distribuição de Gás”.
13.6.

OUTRAS ATIVIDADES

A REN constituiu a RENTELECOM em 2002, como subsidiária integralmente detida pela REN, com o objetivo
de explorar comercialmente a capacidade excedentária da sua rede de telecomunicações de segurança.
A principal atividade da RENTELECOM consiste na prestação de serviços de telecomunicações, enquanto
operador licenciado. Em 2006, a sua capacidade foi aumentada com a integração da rede de fibra ótica
da rede nacional de transporte de gás natural.
Os proveitos da RENTELECOM, que são, maioritariamente, externos ao grupo ascenderam a €5,5 milhões
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em 2016.
Gestão dos CAE
Em conexão com o termo dos CAE os CAE geridos pela REN Trading, uma subsidiária integralmente detida
pela REN, em vigor durante os últimos anos e que ainda não cessaram, o Governo Português estipulou que
os CAE que não cessaram quando foi abolida a figura do “single buyer” passariam a ser geridos pela REN
Trading, sociedade constituída pela REN em julho de 2007, até ao termo dos referidos contratos.
A REN Trading foi, assim, constituída com o objetivo de gerir os dois CAE ainda em vigor, um celebrado
com a Tejo Energia, relativo à central elétrica a carvão de 600 MW localizada no Pego, com cessação
datada para 2021, e outro com a Turbogás, relativo à central de ciclo combinado a gás natural de 990 MW
localizada na Tapada de Outeiro, com cessação datada para 2024.
Sendo um CAE um contrato que fixa a remuneração ao produtor, os benefícios ou perdas no âmbito da
execução do contrato são transferidos para o sistema. A REN Trading funciona, assim, como intermediária,
procurando minimizar custos e maximizar os proveitos provenientes da venda de energia nos mercados de
energia. Na parte regulada da sua atividade, os benefícios obtidos através desta sua ativi dade são
partilhados entre a REN Trading e os consumidores, de acordo com a Diretiva n.º 2/2014, de 3 de janeiro,
da ERSE.
Esta partilha traduzida nos proveitos regulados que correspondem a incentivos limitados baseados em
objetivos de performance definidos pela ERSE, que compensam a maximização dos proveitos da venda da
energia elétrica de tais centrais no mercado. Em 2016, o valor calculado de cada um dos incentivos é o
seguinte (i) ICAE - incentivo à otimização da gestão dos CAE das centrais da Turbogás e da Tejo Energia
(limitado a €3 milhões, tendo atingido os €2,8 milhões em 2016); e (ii) PAM - prémio de adequação em
mercado, relativo à gestão dos CAE das centrais (limitado a €300.000, totalmente atingido em 2016). O
total dos incentivos obtidos em 2016 é assim de €3.1 milhões, sendo este um valor provisório sujeito a
aprovação pela ERSE, ligeiramente inferior ao registado no ano anterior (€3.3 milhões).
Enondas
A Enondas foi constituída em 2010, tendo-lhe sido atribuída uma concessão pelo Governo Português. A
Enondas é uma sociedade de serviço público, detendo uma concessão de 45 anos de uma zona piloto para
o desenvolvimento da energia produzida a partir das ondas marítimas, competindo -lhe igualmente a
gestão da área marítima entre a Figueira da Foz e a Nazaré e a promoção das infraestruturas necessárias
ao desenvolvimento da energia das ondas.
Consultoria e Serviços Comerciais
Em complemento da prestação de serviços de suporte e de back office às concessões do grupo, a REN
presta igualmente, através da REN Serviços, serviços de consultoria em engenharia a terceiros,
aproveitando a especialização e conhecimento do grupo. Este segmento de negócio está estrategicamente
orientado para o crescimento internacional.
Operações internacionais - Electrogas (Chile)
A 7 de fevereiro de 2017, a REN entrou no mercado do transporte de gás no Chile através da aquisição de
uma participação de 42,5% no capital social da Electrogas, S.A., por 180 milhões de dólares dos EUA
(equivalente a €169 milhões). Os restantes acionistas da Electrogas são a Colbún S.A. (42,5%) e a Empresa
Nacional del Petróleo (ENAP), empresa integralmente detida pelo Estado Chileno (15%). A relação entre
as partes é regulada através de um acordo parassocial. A REN financiou a aquisição através da emissão de
papel comercial plenamente garantido através de linhas de crédito de longo prazo disponíveis. O sistema
de transporte de gás natural da Electrogas é constituído por dois gasodutos principais, interligando o
Terminal de GNL de Quintero com a área metropolitana de Santiago. Perto de Santiago, o gasoduto liga

126

com Gas Andes proveniente da Argentina.
A aquisição enquadra-se no plano estratégico da REN, que define a expansão internacional como um dos
principais vetores de crescimento da empresa. A entrada no Chile permite expandir as vias de crescimento
da REN e diversificar o risco de negócio, reduzindo a dependência face ao mercado doméstico.
A REN espera poder aplicar a experiência operacional desenvolvida através da gestão da rede de transporte
de gás natural em Portugal num mercado de crescimento elevado como é o caso do Chile. Além disso, a REN
considera o Chile uma localização estratégica devido ao seu baixo risco e ao seu enquadramento político,
legal e regulatório estável.
Infraestrutura única na região, o gasoduto da Electrogas é crucial para abastecer gás natural aos centros de
geração energética que alimentam a zona central do Chile, bem como as empresas distribuidoras de gás
natural na região de Santiago e Valparaíso. O gasoduto é reversível, permitindo a exportação e importação
de gás natural com a Argentina, país limítrofe do Chile.
Os principais clientes da empresa incluem importantes empresas de geração elétrica (ENEL, Colbún e AES
Gener), entidades industriais (ENAP) e distribuidoras de gás natural (Metrogas e GasValpo).
O modelo de negócio da Electrogas assenta em contratos firmes Take-or-Pay sem risco de volume e preço,
com uma maturidade média de 13 anos.
As infraestruturas para o transporte de gás da Electrogas têm uma idade média de 17 anos, tendo sido
projetadas e construídas de acordo com códigos adequados de engenharia e as boas práticas internacionais
do sector. As infraestruturas mais relevantes são as seguintes:










Gasoduto Chena (Santiago) - Lo Venecia (Quillota), com 123 km e diâmetro entre 24” e 30”.
Gasoduto Lo Venecia - Quintero, com 28,5 km e diâmetro de 24".
Ramal El Maqui - Colmo, com 14,05 km e diâmetro de 16 ".
10 estações de seccionamento e derivação.
12 estações de entrega de gás.
Centro de Despacho localizado em Quillota.
Sistemas SCADA e medição de gás.
Sistema de proteção catódica.

A Electrogas transporta entre 2,7 a 3,1 BCM de gás natural por ano, sendo os principais pólos de consumo
a região metropolitana da cidade de Santiago, a região de Valparaíso, 5 centrais térmicas de produção de
eletricidade e as refinarias em Concón (Valparaíso). A Electrogas tem um bom nível de serviço, sem
interrupções de fornecimento registadas em 2016 e com todos os indicadores de desempenho a registarem
valores em linha com os TSO europeus.
A Electrogas também opera um oleoduto com 20,5 km e diâmetro de 8 para transporte de combustível
diesel entre as refinarias localizadas em Concón e centrais térmicas de produção de eletricidade em Lo
Venecia (cidade de Quillota). Estas centrais utilizam o gás natural como combustível primário e são
regularmente abastecidas pelos gasodutos da Electrogas, sendo o diesel utilizado como combustível de
suporte para o caso de interrupção de abastecimento de gás natural.
13.7.

AQUISIÇÃO DO NEGÓCIO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

A Aquisição
A 7 de abril de 2017, na sequência de um processo competitivo de venda, a REN Gás, S.A., subsidiá ria da
REN, celebrou um contrato para a aquisição de ações (um share purchase agreement ou “SPA”) com a
EDP Iberia, S.L.U., para a aquisição da totalidade do capital social da EDP Gás, incluindo as suas
subsidiárias — EDP Gás Distribuição e EDP Gás GPL, representando a segunda maior rede de distribuição
de gás Portuguesa, com uma rede de 4.760 km, em 30 de setembro de 2017.
O Negócio Adquirido inclui a atividade de distribuição do Grupo EDP Gás que, em 30 de setembro de 2017,
registava aproximadamente 349.000 pontos de conexão de gás e o negócio de GPL da EDP Gás que, à data,
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servia aproximadamente 2.400 clientes.
Antes da Aquisição, a EDP Gás Serviço Universal (subsidiária da EDP Gás) atuava como Comercializador de
Último Recurso (“CUR”) de gás natural a clientes finais, tendo esse negócio, por razões regulatórias, sido
excluído do perímetro do Grupo EDP Gás antes da Aquisição, uma vez que a REN, por ser ORT, não está
autorizada a desempenhar atividades de comercialização ou abastecimento.
A Aquisição ficou concluída a 4 de outubro de 2017 após terem sido obtidas todas as autorizações
necessárias ou convenientes, incluindo, em particular, a não oposição da Autoridade da Concorrência e a
autorização do Governo, em representação do Estado, enquanto concedente, no âmbito do contrato de
concessão da EDP Gás Distribuição. O preço da Aquisição foi de €530,3 milhões de euros.
A Aquisição enquadra-se no plano estratégico da REN, que define o negócio doméstico como principal
prioridade. Alguns dos pontos chave do investimento são:





Oportunidade de integração vertical no setor do gás natural em Portugal, promovendo a captura
de sinergias a longo prazo;
Oportunidade para alavancar o know-how acumulado da REN e a sua experiência como gestor e
operador de infraestruturas de gás natural reguladas em Portugal;
Nova via de crescimento, através de uma empresa com um potencial de crescimento sólido; e
Risco de integração limitado devido à experiência da REN na integração e gestão de ativos de gás
em Portugal, ao facto do enquadramento regulatório do Negócio Adquirido ser similar à regulação
das atividades já existentes da REN e ao facto de a concessão ser supervisionada pela mesma
entidade reguladora que supervisiona outras concessões da REN.

A estrutura de financiamento da Aquisição compreende esta Oferta que, expectavelmente, será seguida
de uma emissão de dívida, ao abrigo do programa de dívida da REN Euro Medium Term Note (EMTN), no
montante máximo de € 300 milhões. O preço de aquisição foi inicialmente financiado através de um
empréstimo de curto prazo por sete meses com opção de prorrogação pela REN por dois períodos adicionais
de seis meses cada (tendo sido já prorrogado uma primeira vez), o qual será parcialmente reembolsado
através das receitas provenientes da presente Oferta. Vide Capítulo 5.6 – “Motivos da Oferta e Afetação
das Receitas”.
No âmbito da Aquisição, a REN celebrou com o vendedor um acordo para a transição dos serviços, bem
como um acordo de de-branding para a prestação de serviços pelo vendedor relativamente à operação da
Aquisição e por forma a cessar a utilização da marca EDP ou quaisquer outras marcas comerciais associadas
ao longo de um período de transição.
Foram elaboradas informações financeiras consolidadas pró-forma, incluídas neste Prospeto com o
impacto da Aquisição .
Perspetiva global
O Negócio Adquirido engloba as concessões de distribuição de gás da região do litoral norte de Portugal.
A concessão de 40 anos, a segunda maior concessão para a distribuição de gás em Portugal, termina a 1
janeiro de 2048. O Negócio Adquirido, tais como os outros segmentos do negócio da REN, corresponde a
uma atividade totalmente regulada com um enquadramento legal de remuneração estável e transparente
e baseado em proveitos permitidos tal como definidos pela ERSE para períodos regulatórios de três anos.
A REN considera que a atividade englobada no Negócio Adquirido tem potencial de crescimento no âmbito
do setor de distribuição de gás em Portugal, uma vez que a área de concessão regista uma taxa de
penetração estimada de 26,4%, inferior à taxa de penetração estimada de 45,3% da concessão localizada
na região metropolitana de Lisboa. A região da concessão da EDP Gás no norte de Portugal é também
caracterizada por temperaturas mais baixas quando comparada com outras regiões de Portugal,
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favorecendo, por isso, um consumo mais elevado de energia.
Antecedentes e Evolução do Negócio Adquirido
Descrevem-se de seguida os principais marcos da história do Negócio Adquirido:


A EDP Gás foi criada em 1988 sob o nome Portgás – Sociedade de Produção e Distribuição de Gás,
S.A..



Em 1993, o Estado Português adjudicou uma concessão para atuar como distribuidor de gás natural
e a empresa iniciou a sua atividade em abril de 1997, tornando-se a primeira empresa a distribuir
gás natural em Portugal.



Em 2008, um novo contrato de concessão com uma duração de 40 anos foi celebrado com o Estado
Português, tendo a empresa alterado a sua marca para EDP Gás Distribuição.

Atividade do Negócio Adquirido
O acordo de concessão de distribuição do Negócio Adquirido foi celebrado em 11 de abril de 2008 por um
período de 40 anos (até 1 de janeiro de 2048) e engloba 29 concelhos em três distritos diferentes: Porto,
Braga e Viana do Castelo. O sistema de distribuição do Negócio Adquirido baseia-se na sua rede primária
que, ligada aos gasodutos de gás da REN através de 11 pontos de conexão, visa entregar gás a todos os 29
municípios da sua área de concessão. Esta rede primária possibilita o transporte de gás às áreas de
consumo enquanto que as redes secundárias fazem a ligação ao consumidor.
Atualmente, a atividade de distribuição do Negócio Adquirido cobre 28 concelhos na sua área da
concessão, apenas com a ligação ao concelho de Paredes de Coura pendente.
A densidade de consumidores ligados às redes de distribuição da EDP Gás atualmente encontra-se nos 81
pontos de consumo por km de rede.
O Negócio Adquirido também opera redes de distribuição de Gás de Petróleo Liquefeito (GPL ou propano),
com o objetivo de conversão de unidades de consumo para gás natural, particularmente em áreas urbanas
já cobertas pela rede de distribuição de gás natural. O negócio do propano permite abastecer
consumidores em áreas que não se encontram cobertas por redes de gás natural. No terceiro trimestre de
2017, a EDP Gás servia aproximadamente 2.600 clientes com gás propano, principalmente no segmento
residencial.
Em 30 de setembro de 2017, a rede de distribuição do Negócio Adquirido tem a extensão de 4.760 km,
com uma vida útil estimada de 50 a 75 anos. Dado ser uma infraestrutura moderna, com uma idade média
de 12 anos, não estão atualmente previstos investimentos de substituição a médio prazo. O Negócio
Adquirido tinha 349.000 pontos de conexão em 30 de setembro de 2017 e distribuiu 7.090 GWh durante o
ano de 2016.
O Negócio Adquirido emprega atualmente os seguintes trabalhadores:
Número de Colaboradores

Data do prospeto

Colaboradores a Termo e Sem Termo

82

Estagiários Profissionais

10

Total

92
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O Negócio Adquirido durante os primeiros cinco períodos regulatórios é remunerado tendo em conta o
estabelecido no contrato de concessão o qual determina os critérios específicos a ter em conta para o
efeito.
Tendo três destes cinco períodos regulatórios já terminado e estando o presente em curso, as taxas de
remuneração para os períodos que se seguem podem ser revistas pela ERSE. Para este efeito, esta última
deverá considerar a remuneração de outros ativos como referência (nomeadamente ativos alocados às
atividades de distribuição de energia elétrica ou transporte de gás natural em alta pressão), determinando
a remuneração aplicável.
De uma forma geral, os proveitos permitidos são fixados anualmente pelo regulador, de acordo com um
conjunto de parâmetros definidos no início de cada período regulatório com a duração de três anos. Estes
proveitos permitidos incluem (i) a remuneração do RAB, de acordo com uma taxa de rentabilidade a ser
definida pelo regulador. Para o período 2016-2019, a taxa de rentabilidade de referência é de 6,2%, com
5,7% como taxa mínima e 9,3% como taxa máxima. A taxa é ajustada anualmente de acordo com (i) a
evolução das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos; (ii) os custos operacionais
permitidos, os quais estão associados à recuperação de custos operacionais, anualmente ajustados à
inflação e a uma taxa de eficiência (das quais é subtraída a taxa de desempenho fixada pelo regulador);
(iii) a recuperação anual da amortização dos ativos regulados; e (iv) a recuperação de desvio s tarifários
respeitantes a anos anteriores.
CESE
A CESE também se aplica aos ativos regulados incluídos no Negócio Adquirido. Em 2017 o respetivo valor da
CESE corresponde a aproximadamente 3,8 milhões de Euros, tendo a REN o direito a ser compensada no
âmbito do contrato celebrado para aquisição do Negócio Adquirido.
13.8.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS ATIVIDADES DO EMITENTE

Até 2006, a atividade principal da REN consistia na operação da RNT e na gestão técnica global do SEN,
atuando ainda como “single-buyer” de energia elétrica no âmbito dos CAE com os produtores de eletricidade.
A restruturação legislativa do SEN foi então suspensa enquanto a implementação da liberalização do setor
avançava tal como previsto. Nos anos de 2003 e 2004 tinha já sido decidida e planeada a cessação dos CAE,
tendo sido implementadas regras de organização de mercado e definidos os participantes no mesmo, dandose, assim, os primeiros passos para a criação do MIBEL.
O Terceiro Pacote Energético Europeu, incluindo a Diretiva do Gás, foi implementado em Portugal em 20 de
junho de 2011, aprofundando a restruturação do setor energético, na sequência das mudanças
paradigmáticas sofridas em 2006 com a implementação do Segundo Pacote Energético Europeu (2003),
procurando a implementação gradual e estruturada da liberalização de mercado.
Neste contexto, a atividade da REN foi desenvolvida num quadro de cooperação no âmbito da restruturação
do setor energético português.
Reguladores Nacionais de Mercado
A regulação no âmbito do setor energético português é partilhada entre a DGEG, a ERSE e a Autoridade da
Concorrência (“AdC”), com as seguintes principais competências:


DGEG — entidade que supervisiona o setor energético, tendo por responsabilidade fundamental a
conceção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos, numa
ótica do desenvolvimento sustentável e de garantia da segurança do abastecimento;



ERSE — entidade reguladora totalmente independente, com competência de regulação e supervisão
no que respeita à implementação normativa dos mercados energéticos (eletricidade e gás), com
poderes para propor e aprovar tarifas para os setores da eletricidade e do gás, aplicando sanções e
assistindo na resolução de conflitos comerciais e contratuais, nomeadamente, através da mediação
e da arbitragem;
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AdC — autoridade reguladora da concorrência, independente e autónoma do ponto de vista
patrimonial, com competência atribuída por lei para garantir o cumprimento, em Portugal, das
políticas de concorrência nacionais e da UE, especificamente no respeitante a fusões, práticas - por
pessoas singulares ou coletivas - restritivas do comércio, e a auxílios estatais.

As Diretivas da UE
A Diretiva da Eletricidade e a Diretiva do Gás estabelecem as regras comuns para as atividades exercidas
nos mercados internos da eletricidade e do gás, incluindo a previsão de medidas de proteção dos
consumidores, tendo em vista melhorar e integrar os mercados competitivos da energia na UE. Estas
Diretivas definem as normas relativas à organização e funcionamento dos setores da eletricidade e do gás,
e ao acesso aberto ao mercado, bem como os critérios e procedimentos aplicáveis aos concursos, à concessão
de autorizações e à exploração das redes de transporte e distribuição. As mesmas preveem,
especificamente, requisitos novos e mais estritos de separação (unbundling) aplicáveis aos operadores das
redes de transporte, que estão sujeitos a certificação pelas entidades reguladoras nacionais (“ERN”) e pela
Comissão, previamente à sua designação pelos Estados-Membros. As obrigações de serviço universal e os
direitos dos consumidores são também aí definidos, reforçando, ainda, a independência e as competências
das ERN.
A implementação do Terceiro Pacote Energético Europeu focou-se, sobretudo, na separação das atividades
incluídas nos setores da eletricidade e do gás natural, nomeadamente através de medidas como (i) o
requisito de certificação dos ORT do SEN e do SNGN, pela ERSE enquanto ERN, para permitir a avaliação da
separação efetiva das atividades do setor e independência dos operadores de mercado, (ii) a obrigação de
os ORT elaborarem e adotarem um programa de conformidade e designarem um responsável pela
monitorização da implementação do dito programa, e (iii) um regime para redes de distribuição fechadas,
tendo a ERSE poderes para intervir na definição das tarifas de acesso a estas redes em caso de falta de
transparência.
Terceiro Pacote Europeu da Eletricidade
O Terceiro Pacote Europeu da Eletricidade teve como objetivos (i) a promoção de um mercado interno da
eletricidade competitivo, seguro e sustentável do ponto de vista ambiental, (ii) o desenvolvimento de
mercados regionais concorrenciais e com elevado nível de funcionamento na UE, (iii) a supressão das
restrições ao comércio de eletricidade, (iv) a garantia do desenvolvimento de redes seguras, fiáveis,
eficientes e não discriminatórias, orientadas para o consumidor e (v) a garantia de incentivos adequados ao
aumento da eficiência das redes e à promoção da integração dos mercados aos operadores do SEN.
Este pacote foi transposto para o ordenamento jurídico nacional pelo atual quadro legislativo da
eletricidade, isto é, pelo Decreto-Lei n.º 78/2011, de 20 de junho, alterando e republicando o Decreto-Lei
n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, conforme posteriormente alterado pelos Decreto-Lei n.º 215-A/2012, de 8
de outubro, Decreto-Lei n.º 178/2015, de 27 de agosto e Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e o DecretoLei n.º 172/2006, de 23 de agosto, conforme posteriormente alterado pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de
8 de outubro, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março; e que inclui também o recente Decreto-Lei n.º
38/2017, de 31 de março, que conjuntamente estabelecem o enquadramento jurídico geral do SEN.
Terceiro Pacote Europeu do Gás
A implementação do Terceiro Pacote Europeu do Gás trouxe várias alterações regulatórias relativamente às
condições de transporte, distribuição, comercialização e armazenamento de gás natural. Este pacote
estabelece as regras de organização e funcionamento do setor do gás natural, de acesso ao mercado, bem
como os requisitos e procedimentos aplicáveis à concessão de autorizações para o exercício destas
atividades.
Os elementos básicos deste Terceiro Pacote Europeu do Gás são: (i) a previsão de padrões de obrigações de
serviço público, (ii) a proteção do consumidor, (iii) a separação efetiva estrutural entre as atividades de
transporte e atividades de produção/comercialização de empresas verticalmente integradas, (iv) o reforço
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dos poderes e da independência das ERN, e (v) a criação de novas ferramentas para harmonização da
operação do mercado e da rede.
A Diretiva do Gás criou maior transparência no setor através do reforço da separação jurídica e funcional
dos ORD, quando verticalmente integrados e abasteçam pelo menos 100.000 clientes. Os ORD que
preencham este requisito têm agora de elaborar um programa de conformidade que inclua medidas tendo
em vista a exclusão de comportamentos discriminatórios.
O Regulamento (UE) n.º 994/2010, de 20 de outubro, do Parlamento Europeu e do Conselho – que se encontra
atualmente sob revisão -, estabelece disposições destinadas a garantir a segurança do abastecimento de gás
natural, assegurando o bom e contínuo funcionamento do mercado interno do gás natural mediante
permissão à implementação de medidas excecionais quando o mercado não seja já capaz de assegurar o
necessário abastecimento de gás e previsão de definição e atribuição claras de responsabilidades entre as
empresas de gás natural, os Estados-Membros e a UE, incluindo ações preventivas e reativas a perturbações
concretas no abastecimento. Este Regulamento estabelece também mecanismos de transparência, em
espírito de solidariedade, para a coordenação do planeamento e para resposta em caso de emergência ao
nível dos Estados-Membros, das regiões e da UE.
Os princípios fundamentais que regem o setor energético nacional, que transpõem e se baseiam
devidamente na moldura legal do Terceiro Pacote Europeu do Gás encontram-se estabelecidos (i) no
Decreto-Lei n.º 77/2011, de 20 de junho (retificado pela Declaração de Retificação n.º 27-A/2011, de 19 de
agosto) alterando e republicando o Decreto-Lei n.º 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece as bases
gerais da organização e do funcionamento do SNGN, conforme posteriormente alterado pelos Decreto-Lei
n.º 230/2012, de 26 de outubro e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e (ii) no Decreto-Lei n.º
140/2006, de 26 de julho, tal como posteriormente alterado e pelo Decreto-Lei n.º 231/2012, de 26 de
outubro; incluindo também esta legislação o recente Decreto-Lei n.º 38/2017, de 31 de março.
Pacote: Energia Limpa para todos os Europeus - crescimento da Europa
Em 30 de novembro de 2016, a Comissão Europeia apresentou um pacote de medidas «Energias Limpas para
todos os Europeus» destinadas a mostrar que o crescimento futuro desta indústria passa pela transição para
uma energia limpa. As propostas legislativas apresentadas abrangem a eficiência energética, as fontes
renováveis, a configuração do mercado da eletricidade, a segurança do abastecimento de eletricidade e as
regras de governação para a União da Energia. A UE comprometeu-se a reduzir as emissões de CO2 em pelo
menos 40% até 2030.
13.8.1. Quadro Legislativo do SEN
Aspetos Gerais – Atividades do Setor Elétrico
O atual quadro legislativo da eletricidade estabelece o enquadramento jurídico vigente aplicável ao setor
da eletricidade, incluindo os parâmetros para atribuição de concessões e licenças, conforme aplicável.
Recordamos que, em Portugal, o setor da eletricidade pode ser dividido em 6 atividades principais:
produção, transporte, distribuição (incluindo medição), comercialização, operação logística de mudança de
comercializador e operação do mercado organizado de eletricidade. O quadro infra ilustra a cadeia de valor
do setor da eletricidade:
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Transporte de Eletricidade e Operação do SEN
Atualmente, a atividade de transporte em Portugal continental é exercida através da RNT, ao abrigo de uma
concessão exclusiva tal como revista e concedida pelo Estado Português, a 15 de junho de 2007, à REN Rede
Eléctrica, por um período de 50 anos - a contar da data do contrato de concessão, nos termos do artigo 69.º
do Decreto-Lei n.º 29/2006 e do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, nas suas redações
atuais.
As atividades de transporte, que integram a operação das redes em muito alta tensão e alta tensão,
encontram-se sujeitas à obrigação de separação efetiva integral, do ponto de vista patrimonial, jurídico e
funcional. Ao ORT português, a REN Rede Eléctrica, cabe o planeamento, construção, operação e
manutenção da RNT, o que abarca as interligações e outras estruturas que integram a RNT. Adicionalmente,
o ORT é igualmente responsável pelo planeamento e a gestão técnica global do SEN (o supra referido GTG),
por forma a assegurar o funcionamento harmonizado das infraestruturas do SEN, a continuidade do serviço
e a segurança no abastecimento de eletricidade, tudo ao abrigo do mesmo contrato de concessão.
Enquanto ORT e para efeitos de verificação e cumprimento da obrigatoriedade de separação efetiva
integral, a REN Rede Eléctrica encontra-se sujeita a regras de certificação a serem aplicadas pela ERSE,
após consulta à Comissão Europeia, previstas quer na Diretiva da Eletricidade e respetiva regulamentação,
quer no atual quadro legislativo da eletricidade. Para o efeito, o ORT – em cooperação com a ERSE – deve
demonstrar o cumprimento dos parâmetros de separação efetiva através de apresentação de um dossier
com a informação de suporte necessária. De seguida, a ERSE, apresenta a candidatura da referida
certificação à Comissão Europeia que detém poderes vinculativos quanto a esta matéria. Após emissão de
parecer pela Comissão Europeia, ou o decurso do respetivo prazo para emissão, a ERSE deve tomar uma
decisão quanto à certificação.
O papel desempenhado pela REN Rede Eléctrica na qualidade de GTG também cobre a pesquisa e
desenvolvimento no âmbito do transporte de eletricidade e do uso global do sistema elétrico, para assegurar
a coordenação entre as infraestruturas de distribuição e de transporte de eletricidade. As obrigações
estabelecidas para o exercício desta competência são definidas pela DGEG.
O concessionário da RNT é obrigado a permitir o acesso a terceiros à RNT de forma transparente e não
discriminatória.
Em suma, a concessão da exploração da RNT envolve, para a REN Rede Eléctrica, importantes direitos e
deveres, tais como: (i) garantir a operação e manutenção da RNT, procurando a qualidade de serviço, seguro
e fiável, (ii) gerir os fluxos de eletricidade na rede, assegurando a interoperação com outras redes com a
qual esta esteja ligada, (iii) criar sistemas de avaliação de serviços para os utilizadores da Rede Elétrica de
Serviço Público nacional (que inclui as instalações de serviço público destinadas ao transporte e distribuição
de eletricidade, que integram a RNT, a Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade e as redes de
distribuição de eletricidade em baixa tensão), nomeadamente através de ligações de energia eficientes e
de mecanismos de routing, (iv) assegurar a capacidade a longo prazo da RNT, contribuindo para a segurança
do abastecimento, (v) garantir o planeamento, construção e gestão técnica da RTN, para permitir o acesso
a terceiros; (vi) garantir a não discriminação entre os utilizadores ou categorias de utilizadores da RNT e
fornecer-lhes toda a informação necessária para acesso à rede; (vii) fornecer aos operadores de outras redes
ligadas à RNT, tal como a outros interessados do SEN, a informação necessária ao desenvolvimento
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coordenado das redes, bem como ao seu funcionamento seguro e eficiente; (viii) prever o nível de reservas
necessárias à garantia de segurança do abastecimento a curto e médio prazo; (ix) prever a utilização das
centrais elétricas e a capacidade de produção em tempo real do SEN, especialmente no que toca ao uso das
reservas nacionais hídricas tendo em conta as necessidades da produção hidroelétrica; (x) disponibilizar
toda a informação necessária por forma a garantir uma concorrência efetiva e o funcionamento eficiente
do mercado, protegendo ao mesmo tempo a informação confidencial e sensível obtida no âmbito das suas
relações comerciais; (xi) de entre outros.
A ligação da RNT às infraestruturas de produção, distribuição ou consumo de energia elétrica deverá ser
realizada de acordo com condições técnicas e económicas adequadas. A REN Rede Eléctrica, enquanto ORT
e GTG tem uma relação comercial com os utilizadores das suas infraestruturas através da aplicação de
tarifas pela utilização das mesmas e pela prestação de serviços de sistema, nos termos do Regulamento
Tarifário do Setor da Eletricidade.
Na gestão e planeamento da RNT, o ORT deve estabelecer medidas para garantir condições adequadas da
rede e a existência de capacidade de receção e abastecimento de eletricidade, com níveis sustentáveis de
segurança e qualidade do serviço (em cumprimento do Regulamento (UE) n.º 714/2009, de 13 de julho,
conforme subsequentemente alterado pelo Regulamento (UE) n.º 347/2013, de 17 de abril, ambos do
Parlamento Europeu e do Conselho e pelo Regulamento (UE) n.º 543/2013 da Comissão, de 14 de junho).
Cessação antecipada dos CAE
O SEN apresentava, desde finais da década de 90 e até 2004, um modelo organizacional, baseado em CAE,
no âmbito dos quais os produtores de energia elétrica mantinham uma relação comercial exclusiva com o
operador da RNT e era determinada, por acordo, uma fórmula para estabelecer o preço da eletricidade,
caso a caso. Eram, assim, reconhecidos aos produtores os seus proveitos expectáveis bem como as
compensações a que as partes tinham direito em caso de incumprimento, alteração ou rescisão destes
contratos por motivos que não lhes fossem imputáveis.
Começou, então, por ser imposto um novo modelo de concorrência, em que os operadores de rede, desde
logo, ficaram impedidos de adquirir ou comercializar eletricidade e no qual as transações comerciais
relativas à eletricidade passariam a ser realizadas em mercado organizado ou através de contratos bilaterais
com clientes finais ou comercializadores de eletricidade, mediante implementação dos consecutivos pacotes
energéticos da UE, tendo em vista a introdução gradual das normas de liberalização - para o que contribuiu,
igualmente, a criação do MIBEL, impondo um novo modelo concorrencial.
Em consequência, com a revisão legislativa de 2006 que visava implementar o Segundo Pacote Energético
da UE (de 2003), os produtores de energia elétrica começaram a ter de vender a eletricidade produzida em
mercado ou mediante a celebração de contratos bilaterais. Este modelo de liberalização, a par da nova
estrutura de mercado, constitui a causa da cessação antecipada dos CAE, incluindo a revisão da remuneração
aí garantida pela energia elétrica produzida, deixando a REN de assegurar o papel de “single-buyer” e
passando esta a ser um mero intermediário entre os vários intervenientes do setor, por forma a assegurar o
recebimento, da parte de uns, e o pagamento, a outros, dos custos resultantes dos CMEC.
Dos 33 CAE inicialmente celebrados na década de 90, 31 foram objeto de uma cessação antecipada acordada,
tendo sido sujeitos a mecanismos de compensação remuneratória de modo a assegurar que, apesar de a
venda de eletricidade produzida no âmbito dos CAE ser realizada em mercado, esses produtores fossem
devidamente compensados pela cessação antecipada, através do regime dos CMEC, relacionados com a
cessação dos CAE.
Os CMEC constituem, pois, uma compensação paga pelos CAE antecipadamente cessados que, ao procurarem
manter uma equivalência económica por referência ao previamente acordado asseguram a compensação
pelos investimentos realizados por parte dos produtores e não cobertos pelas receitas da venda em mercado
da eletricidade.
Existem ainda 2 CAE em vigor, celebrados com as sociedades Tejo Energia e Turbogás – ambas titulares de
centrais elétricas a energia térmica - que, não tendo sido sujeitos a cessação antecipada, têm a venda da
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respetiva eletricidade assegurada e gerida pela REN Trading, no seu papel de mero intermediário, conforme
já referido.
A atividade da REN Trading utiliza, assim, a energia elétrica produzida ao abrigo destes CAE colocando-a,
de seguida, em mercado, através de (i) leilões de capacidade virtual, nos termos, preços e quantidades
determinados pelo Governo, (ii) mercados organizados ou (iii) contratação bilateral, tal como previsto no
Regulamento das Relações Comerciais do Setor Elétrico. A única remuneração da REN Trading relativamente
a esta função provém do incentivo fixado pela ERSE, em resultado da redução dos custos do SEN.
A REN Trading tem por objetivo a maximização dos proveitos da venda da energia elétrica produzida ao
abrigo dos dois CAE, prestar serviços de sistema relativos a esses CAE e minimizar os custos dos mesmos,
conforme Despacho da ERSE n.º 11210/2008, de 8 de abril, alterado pelas Diretivas da ERSE n.ºs 7/2011, de
15 de dezembro, 1/2013, de 20 de dezembro, e 2/2014, de 3 de janeiro.
Regulamentos do Setor Elétrico
São determinantes para o setor da eletricidade e por referência ao atual quadro legislativo da eletricidade,
entre outros, os seguintes regulamentos:


O Regulamento de Relações Comerciais – estabelece as regras de funcionamento das relações
comerciais entre os intervenientes no SEN, as condições comerciais para ligação às redes públicas
de eletricidade, as regras relativas à medição, leitura e disponibilização de dados de consumo, bem
como as regras aplicáveis à mudança de comercializador e funcionamento do mercado de energia
elétrica;



Regulamento da Qualidade de Serviço – estabelece os padrões de qualidade de serviço de natureza
técnica e comercial;



Regulamento Tarifário do Setor da Eletricidade – estabelece os critérios e métodos para a
formulação de tarifas, designadamente, mas sem limitar, de acesso às redes, às interligações e aos
serviços de sistema, bem como das tarifas de venda de eletricidade pelo Comercializador de Último
Recurso do SEN;



Regulamento de Operação das Redes – estabelece as condições necessárias à gestão dos fluxos de
eletricidade na RNT, assegurando a sua interoperacionalidade com as redes a que esteja ligada,
bem como as condições para verificação técnica da exploração e a adaptação em tempo real da
produção ao consumo;



Regulamento do Acesso às Redes e às Interligações – estabelece as condições técnicas e comerciais
segundo as quais se processa o acesso às redes de transporte e de distribuição incluindo as respetivas
interligações;



Regulamento da Rede de Distribuição – define a constituição e caracterização da rede de
distribuição e estabelece as condições para a sua exploração, nomeadamente no respeitante ao
controlo, operação e manutenção da mesma, incluindo o relacionamento com as entidades a ela
ligadas, as condições técnicas aplicáveis à ligação das instalações ligadas à mesma e aos sistemas
de apoio, medição, proteção e ensaios da rede;



Regulamento da Rede de Transporte – define a constituição e caracterização da RNT e estabelece
as condições para a sua exploração, nomeadamente no que respeita ao controlo, operação e
manutenção, incluindo o relacionamento com as entidades a ela ligadas, as condições técnicas
aplicáveis à ligação das instalações ligadas à mesma e aos sistemas de apoio, medição, proteção e
ensaios da rede; e



Regulamento de Mediação e Conciliação de Conflitos – estabelece as regras aplicáveis aos
procedimentos de mediação e conciliação de conflitos de natureza comercial e contratual
emergentes do relacionamento entre a entidade concessionária da RNT, as entidades titulares de
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licenças de produção ou distribuição e os consumidores de energia elétrica, ocorridos em território
português.
Na prossecução da sua atividade na qualidade de ORT, a REN Rede Eléctrica deve também cumprir as
disposições legais em matéria ambiental e as orientações à indústria emitidas pela ERSE.
Remuneração da Eletricidade
As tarifas da eletricidade são uniformes em todo o território de Portugal continental e são fixadas
anualmente pela ERSE “ex ante”, de acordo com planos trienais baseados nas previsões de investimento
realizadas pelas sociedades reguladas do setor da eletricidade (como os ORT e os ORD do SEN), bem como
de acordo com os incentivos à produção e estimativas de quantidades, em conformidade com as regras
estabelecidas no Regulamento Tarifário do Setor da Eletricidade.
Tarifas da eletricidade
A REN Rede Eléctrica foca-se, hoje em dia, nas seguintes atividades reguladas (i) transporte de eletricidade,
que assegura o investimento e a operação da rede de transporte de eletricidade em condições técnicas e
económicas adequadas; e (ii) gestão global do sistema, que assegura (a) a interoperacionalidade e
funcionamento em tempo real de todas as infraestruturas do SEN para assegurar o equilíbrio permanente
entre a produção e importação por um lado e o consumo e a exportação por outro; (b) a aquisição de serviços
de sistema através de mecanismos de mercado eficientes, transparentes e competitivos, para reserva
operacional do sistema e compensação dos desvios de produção e consumo de eletricidade; (c) o
recebimento de informação dos agentes de mercado relativamente à materialização de contratos bilaterais
estabelecidos e às quantidades comercializadas nos mercados organizados por cada participante; (d) o
pagamento de serviços do sistema; (e) o cálculo dos ajustamentos dos CMEC de acordo com o fixado na lei;
(f) monitorizar a segurança do abastecimento; (g) o pagamento dos custos globais de sistema incluídos na
tarifa de uso global do sistema, como sejam as compensações devidas ao agente comercial (REN Trading)
pela diferença entre (A) o custo dos CAE e (B) os proveitos da venda de energia elétrica no mercado spot e
os proveitos de serviços auxiliares; o pagamento de parte dos custos da ERSE; (h) o pagamento às companhias
elétricas dos Açores e da Madeira do sobrecusto com a convergência tarifária; (i) o pagamento dos CMEC
aos respetivos produtores que viram os seus CAE antecipadamente cessados; e (j) o pagamento dos serviços
de interruptibilidade aos consumidores. Note-se que, no âmbito de todos os pagamentos assegurados pela
REN Rede Eléctrica conforme acima listados, a REN Rede Eléctrica age como mero intermediário,
recuperando integralmente os mesmos.
As atividades da REN Rede Eléctrica são remuneradas através dos proveitos permitidos recebidos mediante
aplicação e pagamento das tarifas (i) de uso da rede de transporte (a URT) e (ii) de uso global do sistema (a
UGS). A legislação e o Regulamento Tarifário do Setor da Eletricidade estabelecem os proveitos permitidos
da REN Rede Eléctrica e da REN Trading, enquanto ORT, GTG e agente comercial por referência aos dois
últimos CAE em vigor. Os benefícios decorrentes da compra e venda de eletricidade pela REN Trading,
enquanto agente comercial, são partilhados com os consumidores. Os mecanismos para incentivar a
otimização eficiente desta atividade têm permitido à REN Trading manter as suas receitas até um valor de
€3.3 milhões todos os anos.
Os proveitos permitidos da REN associados às atividades que desenvolve são determinados anualmente pela
ERSE, de acordo com parâmetros definidos em planos trienais, baseados em determinadas previsões de
variáveis energéticas e económicas nomeadamente, procura, custos e investimentos e, derivam de um
modelo de regulação económica baseado na aplicação de uma RoR ao RAB afeto a cada atividade. A atividade
de gestão global do sistema é regulada por custos aceites, enquanto a atividade de transporte de
eletricidade está sujeita a uma regulação por incentivos.
Em 2014, a ERSE introduziu algumas alterações na regulação da atividade de transporte de eletricidade. As
principais alterações ainda se mantêm em vigor e dizem respeito (i) à tarifa de URT aplicável aos produtores
em função da aplicação da legislação comunitária aplicável, (ii) à criação do mecanismo de controlo da
rendibilidade dos ativos, (iii) à revisão do mecanismo de custos incrementais.
O Regulamento Tarifário do Setor da Eletricidade conforme revisto e publicado em 2014 não trouxe

136

alterações ao modelo regulatório em vigor e consistiu em (i) definir um montante máximo de gastos
operacionais que evolui anualmente com o índice de preços implícito no PIB, deduzido de um fator de
eficiência, ao qual acresce um montante adicional induzido pelo crescimento da atividade (extensão da
rede e n.º de painéis) com base em custos incrementais que também evoluem anualmente com o índice de
preço implícito no PIB e um fator de eficiência e no (ii) investimento, os novos ativos serem avaliados através
de um mecanismo de “custos de referência” que, quando eficientes, estão sujeitos a um prémio.
Em 2015, iniciou-se um novo período regulatório com a duração de três anos (que decorre de 1 de janeiro
de 2015 a 31 de dezembro de 2017), do qual resultaram atualizações a certos parâmetros regulatórios. As
principais alterações introduzidas neste novo período regulatório com impacto na remuneração dos ativos
de eletricidade foram (i) a alteração da RoR de ativos indexado de modo a tornar-se na taxa média
aritmética diária das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos, substituindo os credit
default swap (“CDS”) da República Portuguesa a cinco anos, taxa utilizada no período regulatório anterior,
(ii) uma atualização do ponto de partida da RoR para 6,4% (em comparação com os 9,0% do anterior período),
e (iii) a redução do bónus para despesas de capital mais eficientes (e.g., ativos construídos abaixo do valor
de referência definido pela ERSE de 1,5% a 0,75%).
No dia 13 de outubro de 2017, a ERSE emitiu um comunicado com a síntese e condicionantes da sua Proposta
de Tarifas e Preços para a Energia elétrica e outros serviços em 2018 e parâmetros para o período de
regulação 2018-2020, que é confidencial, a qual será alvo de um parecer não vinculativo do Conselho
Tarifário, a ser emitido até 15 de novembro de 2017. Na sequência do referido parecer, a ERSE procederá à
emissão definitiva das suas decisões que incluem, nomeadamente, os parâmetros para o período regulatório
que se inicia em 2018, bem como os proveitos permitidos para as empresas reguladas e as tarifas e preços
que vigorarão em 2018, cuja publicação deverá ocorrer até 15 de dezembro de 2017.
Uma vez que as tarifas são fixadas “ex ante” com base nas estimativas de custos permitidos e aumento da
procura, os proveitos permitidos correspondentes a um determinado ano incluem os ajustes entre os custos
aprovados pela ERSE e as tarifas aplicadas nos dois anos anteriores. Quaisquer desvios aos proveitos
permitidos para cada ano regulatório são ajustados no segundo ano seguinte e vencerão juros à taxa Euribor
a 12 meses acrescida de spread a ser definido anualmente pela ERSE (igual a 1,5% em 2014, 0,5% em 2015 e
0,75% em 2016).
O RAB de transporte de eletricidade da REN é composto essencialmente por ativos fixos alocados às
atividades de transporte de eletricidade e, por razões históricas, por ativos relativos a terrenos alocados a
centrais hidroelétricas e termoelétricas. Estes terrenos estão sujeitos a uma RoR especifica e a um prazo
regulamentar de amortização. Esta amortização é reconhecida para efeitos fiscais e regulatórios. De acordo
com a legislação aplicável, publicada em outubro de 2013, a remuneração dos terrenos que integram o
domínio público hídricos é baseada atualmente numa formula específica que está associada ao nosso
desempenho como concessionária ao longo do ano, tal como atribuído por uma comissão de auditoria. A
RoR, no caso de um desempenho satisfatório como concessionária tem sido de 0,1% desde 2015 enquanto
uma RoR transitória de 0,06% foi aplicável em 2014.
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O gráfico infra ilustra o esquema de remuneração de eletricidade:

Assim que os CAEs celebrados com a Tejo Energia e a Turbogás cessem, a REN Trading deixará de ser
intermediária na respetiva venda de eletricidade.
Abolição das tarifas reguladas para os clientes finais
O Decreto-Lei n.º 104/2010, de 29 de setembro (“Decreto-Lei n.º 104/2010”), estabelece o procedimento
aplicável à extinção das tarifas reguladas de venda de eletricidade a grandes clientes finais, no continente,
com consumos em MAT, AT, média tensão e baixa tensão especial, cobradas pelos Comercializadores de
Último Recurso, para 2011. Em 2011, vigorou uma tarifa, regulada e transitória, de venda a grandes clientes
finais. O termo desta tarifa transitória, para todos os segmentos, excluindo os consumos em baixa tensão
normal, encontrava-se previsto para 1 de janeiro de 2012. Não obstante, a referida tarifa transitória
manteve-se em 2012 e os Decretos-Lei n.º 75/2012, de 26 de março (“Decreto-Lei n.º 75/2012”), e n.º
256/2012, de 29 de novembro, que alteraram o Decreto-Lei n.º 104/2010, prorrogaram, a final, a respetiva
aplicação até 31 de dezembro de 2013. Esta tarifa transitória visou introduzir mecanismos regulatórios de
incentivo à adesão ao mercado da eletricidade em regime de preços livres, devendo manter-se em vigor até
às datas estabelecidas legalmente, conforme subsequentemente revistas ou prorrogadas.
Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 13/2014, de 22 de janeiro, que altera de novo o previsto no DecretoLei n.º 104/2010, voltou a prorrogar o período de aplicação da tarifa transitória de venda a grandes clientes
finais, até a uma data a ser definida por portaria do membro do Governo responsável pela área da energia.
Esta prorrogação é apenas aplicável a clientes fornecidos em AT, média tensão e baixa tensão especial pelos
Comercializadores de Último Recurso, assim excluindo os clientes fornecidos em MAT. A Portaria n.º
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27/2014, de 4 de fevereiro, veio estabelecer 31 de dezembro de 2014 como a data do termo da tarifa de
venda transitória a grandes clientes finais.
No que respeita às tarifas reguladas aplicáveis aos clientes em baixa tensão normal, o Decreto-Lei n.º
75/2012, determinava que a sua extinção se desse em 1 de julho de 2012 (para clientes com uma potência
contratada superior ou igual a 10,35 kVA) e em 1 de janeiro de 2013 (para clientes com uma potência
contratada inferior a 10,35 kVA). Em ambos os casos, aos clientes que não transitaram para o mercado livre
até às referidas datas, continuaram a ser aplicadas as tarifas reguladas de venda de energia, sob um regime
transitório, até 31 de dezembro de 2014 (no caso de clientes com uma potência contratada entre 10,35 kVA
e 41,4 kVA) e até 31 de dezembro de 2015 (no caso de clientes com uma potência contratada inferior a
10,35 kVA).
O Decreto-Lei n.º 15/2015, de 30 de janeiro, que alterou o Decreto-Lei n.º 75/2012, prorrogou o período de
aplicação da tarifa regulada transitória de venda de eletricidade a (i) clientes finais com consumos em AT,
média tensão e baixa tensão especial, bem como (ii) clientes finais com consumos em baixa tensão normal
que não tenham contratado o seu fornecimento no mercado livre, até a uma data a ser definida por portaria
do membro do Governo responsável pela área da energia. A Portaria n.º 97/2015, de 30 de março, veio
estabelecer a data de 31 de dezembro de 2017 para efeitos de termo da tarifa transitória de venda aplicável
a todos os casos acima referidos. Por último, a Portaria n.º 97/2015, de 30 de março veio a ser alterada
pelas Portarias n.ºs 39/2017, de 26 de janeiro e 144/2017, de 24 de abril, estabelecendo que a data de
extinção das tarifas transitórias para fornecimentos de eletricidade aos clientes finais com consumos em
baixa tensão normal que não exerçam o direito de mudança para um comercializador de mercado livre é
fixada para 31 de dezembro de 2020.
As atividades da REN Rede Eléctrica e da REN Trading sujeitas à obrigação de separação contabilística estão
cobertas pelo disposto no Regulamento Tarifário do Setor da Eletricidade e encontram-se descritas de
seguida.
Conforme já referido, como consequência da cessação antecipada dos CAE, a REN Rede Eléctrica deixou,
em 2007, de atuar como “single buyer” de energia elétrica e focou-se nas suas atividades reguladas.
MIBEL num relance
A 1 de julho de 2007, o MIBEL foi totalmente implementado, trazendo a bem sucedida conclusão da
harmonização de requisitos entre os dois sistemas Ibéricos de eletricidade, com a expectativa de que o
mercado único ibérico iria beneficiar os consumidores de ambos os países, através da integração dos
respetivos sistemas elétricos, com um quadro legal assegurando o acesso a todos os interessados com base
em princípios de transparência, livre concorrência, objetividade, liquidez, autofinanciamento e de autoorganização.
O MIBEL consiste substancialmente numa plataforma de comercialização, que agrega produtores de energia
elétrica, os dois ORT de Portugal e Espanha, comercializadores, consumidores da Península Ibérica e outros
agentes de mercado que cumpram os requisitos de admissão.
O operador deste mercado único é a entidade responsável pela gestão do mesmo e pela execução de
atividades complementares. Entre os deveres do operador de mercado, encontram-se (i) a gestão do
mercado organizado da eletricidade, (ii) a garantia de que o mercado inclui serviços pagamento, (iii) a
determinação dos critérios nos quais se baseia o índice do preço para cada tipo de contrato, e (iv) a
divulgação de informação relativa ao funcionamento do mercado, cumprindo os princípios de transparência
e não discriminação.
O MIBEL tem dois operadores constituídos, respetivamente, em Espanha e em Portugal: o OMIE, o anterior
operador do mercado spot espanhol, que opera os mercados diários e intra-diários, baseado no mecanismo
de “market splitting” para a alocação transfronteiriça de capacidade; e o OMIP, um operador do mercado
de derivados, e uma câmara de compensação, a OMIClear – Sociedade de Compensação de Mercados de
Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. ("OMIClear") estabelecidos e a operar em Portugal.
Conforme o Acordo de Santiago de Compostela, de 1 de outubro de 2004, assinado pelos Governos Espanhol
e Português, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 23/2006, de 23 de março, na redação
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que lhe foi introduzida pelo “Acordo que revê o Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha
relativo à constituição de um Mercado Ibérico da Energia Eléctrica”, assinado em Braga em 18 de Janeiro
de 2008, aprovado pela Resolução da Assembleia da República n.º 17/2009, de 23 de Março, a REN constituiu
uma holding (o“OMIP SGPS”), inicialmente detentora de 100% das ações do OMIP, para implementar a fusão
dos operadores do mercado spot e do mercado de derivados num único operador de Mercado (“OMI”).
Neste contexto, a REN vendeu as ações que detinha no OMIP SGPS a entidades que atuam ou detêm
interesses no setor energético e financeiro da Península Ibérica, a maioria das quais é simultaneamente
acionista do OMEL (uma sociedade holding espanhola equivalente ao OMIP SGPS). Atualmente, a REN detém
40% do capital social do OMIP SGPS, sendo que, num futuro próximo, a REN tem o objetivo de reduzir ainda
mais a sua participação nessa sociedade, até ficar com apenas 10 % do capital do OMIP SGPS, visando a
consolidação do OMI.
A 1 de outubro de 2004, a REN adquiriu 10% do capital social do OMEL. Posteriormente, em outubro de 2011,
teve lugar uma troca de ações entre as holdings OMI SGPS e o OMEL, em resultado do qual, o OMIP é,
atualmente - e em proporções iguais -, detido pelas duas holdings OMI.
As sociedades portuguesas (OMIP e OMIClear) operam em mercado livre, sujeitas a autorizações prestadas
conjuntamente pelo Ministro das Finanças e pelo Membro do Governo responsável pelo setor da energia.
Produtores, comercializadores e as instituições financeiras, entre outros, poderão tornar-se membros do
mercado.
13.8.2. QUADRO LEGISLATIVO DO SETOR DO GÁS
Aspetos Gerais – As atividades do Setor do Gás
O atual quadro legislativo do gás estabelece o enquadramento jurídico vigente para o transporte e
armazenamento subterrâneo e receção de gás natural, receção, armazenamento e regaseificação em
terminais de gás natural liquefeito (“GNL”), bem como para a distribuição de gás natural, determinando,
ainda, as alterações à concessão em regime de serviço público para a importação, transporte e
comercialização de gás natural através da rede de alta pressão.
O SNGN encontra-se dividido em 7 atividades principais: receção, armazenamento e regaseificação de GNL;
armazenamento subterrâneo; transporte; distribuição; comercialização de gás natural; operação logística
de mudança de comercializador e operação do mercado, as quais são ilustradas na seguinte cadeia de valor:

Desde 26 de setembro de 2006 que o Grupo REN detém e opera, sob concessões de serviço público válidas
por um período de 40 anos: (i) a RNTGN, que inclui gasodutos de alta pressão; (ii) as infraestruturas do
terminal de GNL de Sines, exercendo em regime de serviço público as atividades de receção, tratamento e
regaseificação de gás natural; e (iii) as estruturas de armazenamento subterrâneo localizadas em Pombal.
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Além do acima mencionado, a REN adquiriu em 4 de outubro de 2017, o Negócio Adquirido, incluindo a
totalidade do capital social da EDP Gás, à EDP Iberia, S.L.U., a qual opera a segunda maior rede de
distribuição de gás em Portugal que se encontra localizada na região do litoral norte do país.
Tal como muitos outros países da Europa, Portugal não é produtor de gás natural. O aprovisionamento de
gás natural para o mercado português é adquirido a outros países através de contratos de fornecimento de
longo prazo, nomeadamente celebrados com a Argélia e a Nigéria. O gás natural é introduzido na RNTGN
por duas vias: pelo terminal de GNL localizado em Sines, que recebe carregamentos marítimos de GNL de
navios metaneiros, e por gasoduto através dos pontos de interligação com a rede de alta pressão espanhola,
nomeadamente Badajoz / Campo Maior e Tuy / Valença do Minho, embora neste último caso com uma
expressão residual.
Transporte de Gás Natural e operação do Sistema Nacional de Gás Natural
A REN Gasodutos detém a concessão pública para o transporte de gás natural através de redes de alta
pressão. Esta concessão inclui o papel de GTG, assegurando a gestão técnica global do SNGN e a coordenação
entre as infraestruturas de distribuição e transporte de gás natural, por forma a garantir a continuidade e
segurança do abastecimento e a operação e desenvolvimento de forma integrada e eficiente do SNGN.
O transporte é levado a cabo através da exploração da RNTGN. O operador da RNTGN é o respetivo
concessionário, a REN Gasodutos. Esta atividade inclui a receção, transporte e os serviços de sistema através
da rede de alta pressão. A atividade de ORT inclui, ainda, a construção, manutenção, operação e exploração
de todas as infraestruturas que integram a RNTGN, nomeadamente as suas interligações à rede, incluindo
as infraestruturas ligadas à mesma e as instalações necessárias à sua operação.
O operador da RNTGN encontra-se sujeito a um regime de separação efetiva patrimonial, sendo, assim,
igualmente independente dos outros operadores do mercado, do ponto de vista jurídico e funcional.
Enquanto ORT da RNTGN e para efeitos de verificação e cumprimento da obrigatoriedade de separação
efetiva integral, a REN Gasodutos encontra-se sujeita a regras de certificação pela ERSE, ouvida a Comissão
Europeia, previstas quer na Diretiva do Gás e respetiva regulamentação, quer no atual quadro legislativo do
gás. Para o efeito, o ORT – em cooperação com a ERSE – deve demonstrar o cumprimento dos parâmetros
de separação efetiva através de apresentação de um dossier com a informação de suporte necessária. De
seguida, a ERSE apresentará a candidatura à referida certificação da Comissão Europeia que detém poderes
vinculativos quanto a esta matéria. Após emissão de parecer pela Comissão Europeia, ou o decurso do
respetivo prazo para emissão, a ERSE deverá tomar uma decisão quanto à certificação.
O concessionário da RNTGN tem as seguintes obrigações principais: (i) garantir a exploração e manutenção
da RNTGN, sob condições de segurança, fiabilidade e qualidade do serviço; (ii) garantir o abastecimento a
longo prazo da RNTGN, contribuindo para a segurança do abastecimento nos termos do PDIRGN; (iii) garantir
a não discriminação entre os utilizadores e categorias de utilizadores; e (iv) prestar a informação necessária
aos utilizadores para permitir o acesso à rede.
De acordo com as orientações estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 715/2009, de 13 de julho, conforme
subsequentemente alterado pelo Regulamento (UE) n.º 347/2013, de 17 de abril, ambos do Parlamento e
do Conselho e pelas Decisões (UE) da Comissão 2012/490/EU, de 24 de agosto e 2015/715, de 30 de abril –
conjuntamente designados (“Regulamento (UE) n.º 715/2009”), o operador da RNTGN deve cooperar ao
nível da UE, através da Rede Europeia dos Operadores dos Sistemas de Transporte de Gás, a fim de promover
a plena implementação e o funcionamento do mercado interno do gás natural e do comércio
transfronteiriço, coordenando-se, ainda, com outros operadores dos sistemas de transporte do gás para a
manutenção das suas redes, tendo em vista a minimização de qualquer perturbação nos serviços de
transporte para os utilizadores da rede e para os operadores de sistemas de transporte em outras áreas,
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para assegurar benefícios equivalentes no que diz respeito à segurança do abastecimento, incluindo no
respeitante ao trânsito.
Receção, Armazenamento e Regaseificação de GNL (Terminal de GNL)
A REN Atlântico detém a concessão em regime de serviço público da receção, armazenamento e
regaseificação de GNL no terminal de GNL de Sines. Nos termos da concessão, a REN Atlântico também
desenvolve atividades de carregamento e expedição de camiões-cisterna, navios metaneiros e, ainda,
atividades de construção, operação, manutenção e expansão das respetivas infraestruturas.
O operador do terminal de GNL encontra-se sujeito a um regime de separação efetiva patrimonial, sendo
independente, do ponto de vista jurídico e funcional das outras entidades que exerçam, direta ou
indiretamente, quaisquer outras atividades no âmbito do SNGN.
O terminal de GNL de Sines entrou na primeira fase da sua operação comercial em janeiro de 2004. Hoje, o
terminal de GNL é dotado de uma estação de acostagem com uma capacidade de descarga em naviostanques metaneiros de 40.000 metros cúbicos até 216.000 metros cúbicos e de três tanques de
armazenamento. O terminal de GNL garante uma capacidade nominal de envio de 1.125.000 metros cúbicos
normais por hora, equivalente a 7,6 mil milhões de metros cúbicos por ano (considerando um fator de carga
de 0,77), e é capaz de carregar até 4.500 camiões por ano (ou o equivalente a 0,11 mil milhões de metros
cúbicos por ano) de gás natural.
Armazenamento Subterrâneo de Gás Natural
A REN Armazenagem detém a concessão em regime de serviço público do armazenamento subterrâneo de
gás natural no Carriço, no concelho de Pombal.
Os operadores de armazenamento subterrâneo de gás natural devem ser independentes, sendo separados
jurídica e funcionalmente das entidades que exerçam outras atividades, direta ou indiretamente, no SNGN.
A concessão do armazenamento subterrâneo da REN Armazenagem é uma atividade regulada que inclui: (i)
a receção, a injeção, o armazenamento subterrâneo de gás natural em cavernas e a extração, tratamento
e injeção de gás natural à RNTGN; em conjunto com (ii) a construção, operação, exploração, manutenção
e expansão das instalações e infraestruturas associadas ao armazenamento de gás natural. Os serviços de
armazenamento prestados pela REN Armazenagem são remunerados através de tarifas reguladas fixadas
pela ERSE.
Atualmente, as seis cavernas operacionais de gás natural têm uma capacidade combinada de
armazenamento de 3,97 TWh.
Contratos de Gás Natural a Longo Prazo
Os contratos de compra e venda de gás a longo prazo, com cláusulas de “take-or-pay”, celebrados
previamente à entrada em vigor do atual quadro legislativo do gás, continuaram, mesmo após a
reorganização do SNGN, na titularidade da Transgás, com o objetivo de satisfazer as necessidades de gás
natural dos Comercializadores de Último Recurso do SNGN, assim como relativamente a outros contratos de
fornecimento nos quais esta sociedade é parte.
Regulamentos do Setor do Gás Natural


Regulamento de Relações Comerciais - estabelece as regras de funcionamento das relações
comerciais entre os vários intervenientes no SNGN, as condições comerciais para ligação às redes
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públicas, as regras relativas à medição, leitura e disponibilização de dados de consumo, bem como
as regras aplicáveis à mudança de comercializador e funcionamento do mercado de gás natural;


Regulamento de Qualidade de Serviço – estabelece os padrões de qualidade de serviço de natureza
técnica e comercial;



Regulamento Tarifário do Gás – estabelece os critérios e métodos para o cálculo e fixação de tarifas,
designadamente, mas sem limitar, para efeitos de acesso à rede, interligações e serviços de sistema,
bem como as tarifas reguladas de venda de gás natural pelo comercializador de último recurso;



Regulamento do Acesso às Redes, às Infraestruturas e às Interligações – estabelece as condições
técnicas e comerciais segundo as quais se processa o acesso às redes de transporte e de distribuição
de gás natural, às instalações de armazenamento subterrâneo e aos terminais de GNL, incluindo as
interligações;



Regulamento de Operação das Infraestruturas – estabelece os critérios e procedimentos para gestão
quotidiana das infraestruturas da RNTIAT, assegurando a sua interoperação com condições para
verificação de exploração técnica e a coordenação da indisponibilidade e das operações em períodos
de contingência;



Regulamento da RNTGN – estabelece as condições técnicas e de segurança que devem respeitar o
projeto, construção, exploração e manutenção da RNTGN, visando assegurar o fluxo adequado de
gás natural e a interoperação com as redes a ela ligadas, bem como a segurança das pessoas e bens;



Regulamento da RNDGN – estabelece as condições técnicas e de segurança que devem respeitar o
projeto, a construção, a exploração e a manutenção das redes de distribuição de gás natural (cuja
pressão de serviço não exceda 20 bar), procurando assegurar o fluxo adequado de gás natural e a
interoperação das redes a ela ligadas; e



Regulamento de Mediação e Conciliação de Conflitos – estabelece as regras aplicáveis aos
procedimentos de mediação e conciliação de conflitos de natureza comercial e contratual
emergentes do relacionamento as entidades concessionárias e licenciadas e, também entre estas
entidades e os consumidores de gás natural, ocorridas em território continental português.

Na prossecução das suas atividades concessionadas no âmbito do SNGN, as entidades do Grupo REN devem
também cumprir as disposições legais em matéria ambiental e as orientações à indústria emitidas pela ERSE.
Remuneração do Gás Natural
Estrutura Tarifária do Gás Natural
As atividades reguladas da REN, desenvolvidas no âmbito do SNGN tal como acima descritas, recuperam os
seus proveitos através da aplicação de tarifas associadas à utilização das infraestruturas, tarifas essas
fixadas administrativamente pela ERSE:


A UTRAR aplicada pela REN Atlântico, na qualidade de operador do terminal de GNL, aos respetivos
utilizadores, que deve proporcionar os proveitos permitidos da atividade de receção,
armazenamento e regaseificação de GNL;



A tarifa de uso do armazenamento subterrâneo aplicada pela REN Armazenagem na qualidade de
operador das instalações de armazenamento subterrâneo em diferentes localizações por todo o país,
que deve proporcionar os proveitos permitidos desta atividade;



A tarifa de Uso da Rede de Transporte (“URT”) aplicada pelo ORT a todo o gás injetado em todos os
pontos de ligação à rede, bem como a entregas a redes de distribuição abastecidas através de UAG
alimentadas com GNL, entregas a instalações abastecidas por UAG propriedade de clientes, e
entregas de refluxos de gás natural por contrafluxo com a emissão do terminal de GNL de Sines para
a RNTGN e, por último, a interligações internacionais. Esta tarifa deve proporcionar os proveitos
permitidos da atividade do ORT de gás natural;
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A tarifa de Uso Global do Sistema (“UGS”) que é aplicada pelo GTG (REN Gasodutos) a todo o gás
entregue aos ORD, operadores licenciados, clientes que detenham UAGs e a todos os clientes
diretamente ligados à rede de transporte. Esta tarifa deve proporcionar os proveitos permitidos da
gestão técnica global do SNGN; e



A Tarifa de distribuição de gás natural (“URD”) que é aplicada pelo ORD (REN Portgás) a todo o gás
entregue, e que deve proporcionar os proveitos permitidos da atividade do ORD de gás natural.

Estas tarifas recuperam os proveitos permitidos resultantes das atividades reguladas da REN no setor do gás
natural da REN e são fixadas anualmente, de acordo com planos regulatórios trienais, pela ERSE com base
na estimativa de procura para cada uma das atividades e dos seus proveitos permitidos, incluindo gastos
operacionais permitidos e amortização e remuneração do RAB a uma RoR estabelecida, bem como os
ajustamentos de desvios tarifários de anos anteriores. Para cada atividade regulada, a recuperação de custos
autorizada para cada ano reflete:


Os gastos operacionais permitidos líquidos da respetiva atividade; e



A depreciação e remuneração do ativo fixo baseadas no valor contabilístico (líquido de amortizações
e subsídios) dos respetivos ativos fixos, calculadas com base numa RoR fixada pela ERSE no início de
cada período regulatório trienal, ao abrigo de uma fórmula válida para a totalidade do período
regulatório.

As atividades de transporte de gás natural em alta pressão, de distribuição em baixa e média pressão, de
receção, armazenamento e regaseificação de GNL e de armazenamento subterrâneo são reguladas por
incentivos à eficiência nos custos de exploração, com a aplicação de um limite máximo dos custos
operacionais e incluindo uma componente em função da dimensão característica das infraestruturas e da
intensidade da sua utilização.
Em julho de 2016, iniciou-se um novo período regulatório de três anos que se estenderá até ao final do
primeiro semestre de 2019. Neste período regulatório, a RoR mantém-se indexada à taxa das Obrigações do
Tesouro da República Portuguesa a 10 anos (taxa nominal antes de impostos) e a introdução de limites à
taxa de remuneração para o período 2016-2019 entre 5,4% e 9%. Foram, no entanto, introduzidas algumas
alterações pelo regulador, das quais (i) a alteração do referencial de indexação às Obrigações do Tesouro
com referência ao ano civil; (ii) a extensão da regulação por incentivos à atividade de uso global do sistema
(limitada às operações intragrupo) à semelhança das atividades de transporte de gás natural em alta
pressão, de distribuição em baixa e média pressão, de receção, armazenamento e regaseificação de GNL e
armazenamento de gás natural; (iii) alargamento do mecanismo de atenuação de ajustamentos tarifários ao
armazenamento de gás natural (já tinha sido introduzido na atividade de receção, armazenamento e
regaseificação de GNL), com vista a diminuir o impacto dos mesmos nas tarifas definidas anualmente; e (iv)
o fim do alisamento na atividade de receção, armazenamento e regaseificação de GNL com efeitos a partir
do 2.º semestre de 2017.
Uma vez que as tarifas são fixadas “ex ante”, com base na estimativa de custos permitidos e da procura, os
proveitos permitidos para um determinado ano incluem ajustamentos entre os custos aprovados pela ERSE
e as tarifas aplicadas nos dois anos anteriores. Os desvios dos proveitos permitidos para cada ano regulatório
implicam ajustamentos no segundo ano subsequente e vencem juros à taxa Euribor a doze meses, acrescida
de uma margem definida anualmente pela ERSE.
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O diagrama infra ilustra o sistema de remuneração do gás natural:

No caso das tarifas do gás, as tarifas para o uso das infraestruturas de gás e serviços a prestar são fixadas
pela ERSE de forma semelhante às tarifas da eletricidade, com exceção do horizonte temporal de aplicação
que em vez de ser ano civil é entre 1 de julho e 30 de junho do ano seguinte.
Abolição das tarifas reguladas para os clientes finais
O Decreto-Lei n.º 66/2010, de 11 de junho (“Decreto-Lei n.º 66/2010”), estabelece o procedimento aplicável
à extinção das tarifas reguladas de venda de gás natural a grandes clientes finais (com um consumo anual
superior a 10.000 m3), cobradas pelos Comercializadores de Ultimo Recurso do SNGN com efeitos a partir de
1 de julho de 2010. Até 31 de março de 2011, vigorou uma tarifa, regulada e transitória, de venda a grandes
clientes finais. Embora o termo desta tarifa transitória se encontrasse previsto para 2011, a referida tarifa
transitória manteve-se em 2012. O Decreto-Lei n.º 15/2013, de 29 de janeiro, que altera o Decreto-Lei n.º
66/2010, prorrogou a respetiva aplicação até a data a ser definida por portaria do membro do Governo
responsável pela área da energia. A Portaria n.º 59/2013, de 11 de fevereiro, veio estabelecer que o termo
da tarifa transitória de venda a grandes clientes finais devia verificar-se em 30 de junho de 2014. Esta tarifa
transitória visou introduzir mecanismos regulatórios de incentivo à adesão ao mercado do gás natural em
regime de preços livres, devendo manter-se em vigor até às datas estabelecidas legalmente, conforme
subsequentemente revistas ou prorrogadas.
Mais recentemente, a Portaria n.º 127/2014, de 25 de junho, que altera o previsto na Portaria n.º 59/2013,
de 11 de fevereiro, voltou a prorrogar o termo da tarifa transitória de venda a grandes clientes finais para
30 de junho de 2015, tendo este prazo sido objeto de nova prorrogação pela Portaria n.º 97/2015, de 30 de
março, que fixou em 31 de dezembro de 2017 a data do termo da tarifa transitória de venda a estes clientes
finais com um consumo anual superior a 10.000 m 3.
O Decreto-Lei n.º 74/2012, de 26 de março (“Decreto-Lei n.º 74/2012”), estabelece o regime de extinção
das tarifas reguladas de venda de gás natural a clientes finais com consumos anuais inferiores ou iguais a
10.000 m3 cobradas pelos Comercializadores de Último Recurso do SNGN, a partir de (i) 1 de julho de 2012,
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para os clientes com consumos anuais superiores a 500 m3 e (ii) 1 de janeiro de 2013, para os clientes com
consumos anuais inferiores ou iguais a 500 m 3. Sem prejuízo do termo das tarifas de venda a clientes finais
supra mencionadas, o Governo definiu um período transitório durante o qual os clientes que não migrem
para o mercado liberalizado podem ainda beneficiar das tarifas reguladas (que podem ser ajustadas
trimestralmente) e continuaram a ser abastecidos pelo respetivo Comercializador de Último Recurso do
SNGN, até 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015, respetivamente.
Em ambos os casos, esta data foi posteriormente alargada em conformidade com o Decreto-Lei n.º 15/2015,
de 30 de janeiro - que veio alterar o Decreto-Lei n.º 66/2010 e o Decreto-Lei n.º 74/2012 – e pela Portaria
n.º 97/2015, de 30 de março, para 31 de dezembro de 2017, no que respeita à obrigatoriedade de
fornecimento de gás natural, pelos Comercializadores de Último Recurso do SNGN, a clientes finais com
consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 m 3 que não exerçam o direito de mudança para um
comercializador de mercado livre. Por último, a Portaria n.º 97/2015, de 30 de março, veio a ser alterada
pela Portaria n.º 144/2017, de 27 de abril, estabelecendo que a obrigatoriedade de fornecimento de gás
natural, pelos Comercializadores de Último Recurso do SNGN a clientes finais com consumos anuais
inferiores, iguais ou superiores a 10.000 m3 que não exerçam o direito de mudança para um comercializador
de mercado livre terminará a 31 de dezembro de 2020.
Os clientes finais que escolham um comercializador em regime de mercado não poderão, mais tarde,
optar por voltar a ser fornecidos sob o regime de tarifas reguladas, por um Comercializador de Último
Recurso do SNGN.
Por mais, os clientes finais que preencham os requisitos legais para serem qualificados como clientes
economicamente vulneráveis e que não queiram passar para o regime de mercado, mantêm o direito a
ser fornecidos por um Comercializador de Último Recurso do SNGN, com uma tarifa regulada pela ERSE.
MIBGAS num relance
Há mais de uma década que tem sido estudada e discutida entre as entidades reguladoras de Portugal e de
Espanha a constituição de um MIBGAS, com consulta a players relevantes do mercado internacional, tendo
em vista a sua criação. Prevê-se que este mercado venha a ser o 4.º maior mercado europeu em termos de
vendas, com 7,3 milhões de consumidores, sendo necessário investir nas interligações e armazenamento,
unificando-se concomitantemente as tarifas de acesso.
Na sequência do compromisso assumido em 2007, que estabeleceu o Plano de Compatibilização da regulação
do setor energético dos dois Estados da Península Ibérica, as ERN de Portugal e Espanha assumiram o
compromisso de preparar um documento com os princípios de funcionamento e organização do MIBGAS,
procurando a convergência na estrutura das tarifas de acesso e a harmonização do reconhecimento mútuo
de licenças de trading no âmbito do MIBGAS. No âmbito de diversas Cimeiras Luso-Espanholas ao longo dos
últimos anos, perspetiva-se a assinatura de um Tratado Internacional com vista a uma integração gradual
dos mercados de gás de ambos os países.
A criação do MIBGAS visa: (i) aumentar a segurança do abastecimento através da integração dos mercados
e da coordenação de ambos os sistemas do setor do gás natural; (ii) aumentar o nível de concorrência,
refletido através de um maior número de participantes e crescente dimensão do mercado; (iii) simplificar
o quadro regulatório de ambos os países; e (iv) incentivar as atividades reguladas e liberalizadas, bem como
a transparência do mercado.
O MIBGAS consiste substancialmente num mercado organizado de gás, a contado, que permite aos
participantes a negociação de produtos intra-diários (within-day), diários (day-ahead), de resto de mês
(balance-of-month) e do mês seguinte (month-ahead) a nível europeu.
O MIBGAS tem agora um operador constituído, pela Ley 8/2015, de 28 de maio, que pode exercer a sua
atividade em Espanha e em Portugal: a MIBGAS, S.A. Em Portugal, a MIBGAS, S.A., encontra-se autorizada a
atuar como entidade operadora deste mercado através da Portaria n.º 643/2015 e das Diretivas da ERSE n.ºs
18/2016, de 28 de setembro, e 20/2016, de 9 de dezembro.
O operador deste mercado único é a entidade responsável pela gestão do mesmo, tanto pelo seu
funcionamento correto e adequado, como pela gestão económica dos serviços que oferece, respeitando os
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princípios de eficiência, eficácia, transparência, objetividade, não discriminação e independência. Entre os
deveres do operador de mercado, encontram-se os de (i) formalizar e aceitar a admissão de eventuais
agentes, (ii) definir e listar os produtos admitidos a negociação, (iii) receber as ofertas de venda e de
aquisição de gás, e de quaisquer outros produtos relativos à cadeia de fornecimento de gás que,
eventualmente, possam ser negociados, efetuando a validação, gestão e cassação das mesmas, e (iv)
calcular os preços resultantes das cassações.
Nos termos do Real Decreto 984/2015, de 30 de outubro, do Ministério da Indústria, Energia e Turismo
Espanhol, poderão atuar no mercado organizado de gás os seguintes sujeitos: (i) o operador do mercado, (ii)
os comercializadores de gás natural, (iii) as entidades que desenvolvem as atividades de transporte ou
distribuição de gás natural, (iv) os consumidores diretos em mercado – i.e., os consumidores que tenham
contratado capacidade de acesso às infraestruturas de transporte ou distribuição a que estejam ligados para
consumo próprio, independentemente de terem celebrado um contrato de fornecimento com um
comercializador, (v) o gestor técnico do sistema de gás espanhol, (a entidade espanhola Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), e qualquer outro agente que realize operações de
compra e venda de gás com algum dos restantes participantes no mercado, sem acesso a infraestruturas de
terceiros, todas estas entidades em conformidade com as disposições e limitações legais aplicáveis, e (vi) o
GTG do SNGN. De acordo com a Portaria n.º 643/2015, os operadores de mercado ibérico de energia,
espanhol (OMIE) e português (o OMIP) terão direito a deter uma participação correspondente a 20% e 10%
do capital social da sociedade MIBGAS, S.A. respetivamente, e o gestor técnico do sistema de gás espanhol
e o GTG do SNGN terão direito a deter aproximadamente 13,3% e 6,6% do capital social da MIBGAS, S.A..
No caso das entidades que realizem atividades no setor energético, a sua participação, direta ou indireta,
no capital social da MIBGAS, S.A. encontra-se limitada a um máximo individual de 3% da totalidade do capital
social daquela sociedade. Em caso algum o total das participações detidas por entidades poderá ser superior
a 30% da totalidade do capital social da MIBGAS, S. A., não podendo estas organizar-se entre si, para
qualquer efeito. No caso de entidades que não detenham estas características, a participação direta ou
indireta no capital da MIBGAS, S.A. é limitada a um máximo de 5% da totalidade do capital social, de forma
a que não tenha um impacto significativo ou influência significativa no desenrolar das atividades da
sociedade.
As regras do mercado, o contrato de adesão e as resoluções do mercado organizado de gás foram previstas
na Resolución, de 4 de dezembro de 2015, da Secretaría de Estado de Energía Espanhola. A constituição,
organização, funcionamento e regulação do mercado organizado de gás natural a contado será objeto de
regulamentação específica no território nacional a aprovar pelo membro do Governo responsável pela área
da energia, de acordo com as respetivas competências, pela DGEG ou pela ERSE.
A 16 de dezembro de 2015, o MIBGAS teve a primeira sessão de negociação de produtos na plataforma do
mercado a contado, tendo registado um preço de referência diário de € 19,67 por MWh e um volume
equivalente a 50 MW, aproximadamente. Desde o início da sua atividade, a evolução do mercado apresenta
sinais favoráveis de crescimento. No mês de dezembro de 2016, foram transacionados 1 009 GWh e registouse um preço médio diário de € 24,11 por MWh. No acumulado desse ano (2016), o volume total negociado
ascendeu a 6.566 GWh tendo participado neste mercado um total de 44 entidades. Já em 2017 e até ao mês
de setembro foram transacionados 8.150 GWh por 59 agentes. Apesar de apresentar um volume de
negociação relativamente baixo quando comparado com os mercados congéneres europeus, o preço do gás
no MIBGAS tem mostrado uma convergência gradual com os mesmos.
Certificação da ERSE
De acordo com a legislação portuguesa e europeia, como operadores da RNT e da RNTGN, a REN – Rede
Eléctrica e a REN – Gasodutos foram submetidas a um processo de certificação por parte da ERSE, com
consulta pela Comissão Europeia, para garantir a sua independência total (ownership unbundling). Como
operadores independentes, tanto a REN Rede Eléctrica como a REN Gasodutos devem cumprir com as regras
de separação e manter uma real independência jurídica e uma separação entre as suas atividades e as
atividades de produção e comercialização de eletricidade e de gás natural. Neste âmbito, as autoridades
relevantes podem impor um conjunto de condições de certificação que julguem necessárias destinadas a
garantir a separação e a independência jurídica e real necessárias à certificação.
No dia 9 de setembro de 2014, a ERSE emitiu uma decisão relativa à certificação da REN – Rede Elétrica
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Nacional e da REN – Gasodutos, como operadores das redes de transporte de eletricidade e de gás natural,
respetivamente, em regime de separação completa jurídica e patrimonial, mediante o cumprimento de um
conjunto de condições de certificação destinadas a garantir a independência desses operadores (a
“Decisão”). Tal como divulgado pela REN a 4 de agosto de 2015 ao mercado, a 31 de julho de 2015, a ERSE
considerou que essas condições estavam preenchidas.
As condições seguintes foram exigidas pela Decisão:


Restrições relativas aos acionistas da REN: sem prejuízo do direito de receber dividendos, os
acionistas que exerçam controlo em empresas de produção ou comercialização de eletricidade ou
gás natural estão impedidos de exercer quaisquer direitos na REN, salvo reconhecimento pela ERSE
(como entidade certificadora) da não existência de risco de conflito de interesses;



Restrições relativas aos membros dos conselhos de administração ou de fiscalização da REN e dos
ORTs, i.e., a REN Rede Eléctrica e a REN Gasodutos, os quais:


não podem ser designados por acionistas que exerçam controlo ou direitos sobre empresas
de produção ou comercialização de eletricidade ou gás natural;



estão impedidos de integrar simultaneamente órgãos sociais em empresas de produção ou
comercialização de eletricidade ou gás natural.



Alteração dos Estatutos da REN, de modo a cumprir com as restrições incluídas nos dois pontos supra;
e



Comunicação à ERSE, em tempo útil, de qualquer alteração de circunstâncias que envolvam as
condições analisadas no processo de certificação.

Os Estatutos da REN foram alterados por forma a cumprir com as condições de certificação mencionadas no
terceiro ponto, através de deliberação da assembleia geral de acionistas tomada a 17 de abril de 2015.
A Decisão estabelece medidas adicionais de separação funcional, de acordo com a situação da REN Trading,
e de supervisão das atividades desenvolvidas pelo Grupo REN, fazendo também referência aos acionistas
atuais da REN e aos membros dos conselhos de administração e de fiscalização da REN e dos ORTs.
Quanto à REN Trading em particular, a Decisão estabelece que deverá ser garantido, nomeadamente que:


As medidas necessárias ao reforço da transparência do modelo de governação estão implementadas.
Deve ser particularmente assegurado que as alterações à composição dos conselhos de
administração e de fiscalização da REN Trading são comunicadas à ERSE em tempo útil. Essas
alterações devem ser fundamentadas e deverá ser tido em consideração que os membros dos órgãos
de administração e de fiscalização:



Não integram os órgãos sociais da REN Rede Eléctrica ou da REN Gasodutos, nem de
empresas que exerçam a atividade de produção ou de comercialização de eletricidade ou
gás natural;
Não têm qualquer vínculo laboral à REN Rede Eléctrica ou à REN Gasodutos;



Não prestam serviços a qualquer título, direta ou indiretamente, à REN Rede Eléctrica ou à
REN Gasodutos, nem a empresas que exerçam a atividade de produção ou comercialização
de eletricidade ou gás natural; e



Em caso de cessação antecipada dos seus contratos ou mandatos a ERSE pode proferir
decisão sobre esta questão com carácter vinculativo. Para este efeito a ERSE terá em conta,
na sua avaliação, os deveres do administrador, a aptidão para o exercício normal das
respetivas funções, bem como o grau de cumprimento de objetivos.
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A REN Trading não poderá partilhar sistemas ou equipamentos informáticos, instalações materiais
ou sistemas de segurança de acesso com a REN Rede Eléctrica, nem com a REN Gasodutos, nem
recorrer aos mesmos consultores ou contratantes externos para sistemas ou equipamentos
informáticos e sistemas de segurança de acesso;



A REN Trading não poderá utilizar serviços conjuntos com a REN Rede Eléctrica Nacional, nem com
a REN Gasodutos (designadamente serviços jurídicos ou contabilísticos) nem recorrer aos mesmos
consultores ou contratantes externos, sem prejuízo da utilização de estruturas comuns de natureza
meramente administrativa, sem poder decisório ou discricionário; e



A atividade da REN Trading na comercialização ou produção de energia elétrica não poderá ser
prolongada após o termo dos contratos de aquisição de energia (CAEs) em vigor.

A 31 de julho de 2015, a ERSE considerou que estas condições tinham sido cumpridas conforme comunicação
feita ao mercado datada de 4 de agosto de 2015.
Telecomunicações
A RENTELECOM tem a sua atividade de telecomunicações registada/licenciada pela Autoridade Nacional de
Comunicações, a ANACOM, desde 28 de dezembro de 2001, como operador de rede pública de comunicações,
especificamente dedicada a transporte de voz de grupos fechados de utilizadores.
A RENTELECOM está devidamente habilitada junto da ANACOM para a prestação de serviços de comunicações
eletrónicas ao abrigo da autorização geral emitida em 14 de maio de 2014 (Declaração ICP-ANACOM n.º
17/2014) que regista a RENTELECOM como entidade que oferece redes e serviços de comunicações
eletrónicas com autorização geral para o efeito.
Com efeito, nos termos da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (conforme alterada) (“Lei das Comunicações
Eletrónicas”), a oferta de redes e serviços de comunicações eletrónicas, acessíveis ou não ao público, está
apenas sujeita ao regime de autorização geral, não podendo estar dependente de qualquer decisão ou ato
prévio da Autoridade reguladora.
A Lei das Comunicações Eletrónicas é o diploma base que regula as atividades da RENTELECOM e dos outros
operadores neste setor, sendo complementado por uma forte ação regulatória, essencialmente da
responsabilidade das instâncias da UE, através da emanação de diretivas, recomendações e da criação de
políticas várias, e da ANACOM, que cria regulamentos e deliberações para concretizar o regime da Lei das
Comunicações Eletrónicas e as referidas políticas da UE.
13.9.

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS

Descrevem-se de seguida os contratos significativos dos quais a REN é parte:
Transporte de eletricidade e gestão global do sistema
A concessão para a utilização da RNT foi inicialmente atribuída à REN Rede Elétrica, sob a égide do DecretoLei n.º 182/95, de 27 de julho (artigo 64.º), com vista à gestão do sistema elétrico de abastecimento público,
utilizando a RNT, bem como o desenvolvimento das infraestruturas necessárias.
Este contrato de concessão inicial foi alterado e substituído pelo contrato de concessão celebrado entre a
REN Rede Elétrica e o Estado Português a 15 de junho de 2007 (conforme aditado em 21 de fevereiro de
2012), por um período de 50 anos com início na data da respetiva celebração, nos termos do Decreto-Lei
n.º 172/2006, de 23 de agosto, e suas posteriores alterações.
O objeto deste contrato de concessão consiste nas seguintes atividades: (i) o estabelecimento e a exploração
da RNT, assegurando o transporte de eletricidade; e (ii) a gestão global do sistema.
A REN Rede Eléctrica pode desenvolver outras atividades, de modo direto ou através de empresas associadas,
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quando autorizada pela República Portuguesa, caso seja do melhor interesse para a concessão ou para os
seus clientes.
A concessão da atividade de transporte de eletricidade é exercida em regime de concessão de serviço
público e, em exclusivo, mediante a exploração da RNT.
Exceto para o financiamento da atividade concessionada e, mesmo neste caso, sujeito a determinadas
condições, a oneração e transmissão das ações representativas do capital social da concessionária depende,
sob pena de nulidade, de prévia autorização do Membro do Governo responsável pela área da energia.
A REN Rede Eléctrica tem a obrigação de, durante o prazo de vigência da concessão, manter o bom estado
de funcionamento, conservação e segurança dos ativos e meios a ela afetos, efetuando todas as reparações,
renovações e adaptações necessárias para a manutenção dos ativos nas condições técnicas requeridas. No
âmbito do contrato de concessão e das respetivas bases de concessão, a concessionária deverá promover o
financiamento adequado ao desenvolvimento do objeto da concessão, devendo manter, no final de cada
ano, um rácio de autonomia financeira superior a 20%.
A REN Rede Eléctrica mantém o direito de explorar os ativos afetos à concessão até à extinção desta. Os
ativos afetos à concessão apenas podem ser utilizados para os fins desta.
A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado Português dos bens e meios a ela afetos. A
concessão pode ser extinta por acordo entre as partes, por rescisão, por resgate e pelo decurso do prazo.
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo Estado Português caso ocorra, nomeadamente mas sem
limitar, qualquer uma das situações a seguir descritas, com impacto significativo nas operações da
concessão: desvio do objeto da concessão ou suspensão da atividade concessionada; oposição reiterada à
supervisão e repetida desobediência às deliberações do concedente ou violação de leis ou regulamentos
aplicáveis; recusa em efetuar reparações e manutenções nos ativos da concessão, bem como em efetuar
ampliações necessárias à rede; aplicação de tarifas mais elevadas do que as definidas pelo regulador; e a
transmissão da concessão ou subconcessão não autorizada. Neste caso, a rescisão implicará a transmissão
gratuita de todos os bens e meios afetos à concessão para o concedente, sem que a concessionária tenha
direito a receber qualquer indemnização, perdendo esta, ainda, a caução prestada para efeito de garantia
do cumprimento do contrato, tudo sem prejuízo de o Estado Português ser indemnizado pelos prejuízos
sofridos, nos termos gerais do direito.
A REN Rede Eléctrica poderá rescindir a concessão com fundamento em incumprimento grave das obrigações
pelo concedente, se daí resultarem perturbações que ponham em causa o exercício da atividade concedida.
A rescisão por iniciativa da concessionária implica a transmissão de todos os bens e meios afetos à concessão
para o concedente, sem prejuízo do seu direito a ser ressarcida dos prejuízos que lhe tenham sido causados,
incluindo o valor dos investimentos efetuados e lucros cessantes.
No que respeita ao resgate da concessão, o Estado Português pode resgatar a concessão sempre que motivos
de interesse público o justifiquem, decorridos que sejam 10 anos sobre a data do início do respetivo prazo
da concessão. 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. Nesta
senda, à data da extinção da concessão por decurso do prazo, os bens a ela afetos revertem para o Estado
Português nos termos previstos no contrato, o qual compreende o recebimento de uma indemnização pela
REN Rede Eléctrica correspondente ao valor líquido contabilístico dos bens afetos à mesma.
Transporte de gás e gestão global do sistema
A concessão para utilização da RNTGN foi atribuída à REN Gasodutos pelo Estado Português por contrato de
concessão de 26 de setembro de 2006 (conforme aditado em 21 de fevereiro de 2012), pelo prazo de 40
anos a contar da referida data de celebração do respetivo contrato, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/2006,
de 26 de julho, e suas posteriores alterações.
Este contrato tem por objeto a gestão do SNGN, a operação da RNTGN em alta pressão e o desenvolvimento
das infraestruturas necessárias, tudo sob o regime de prestação de serviço público.
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O objeto do contrato de concessão da REN Gasodutos compreende as seguintes atividades: (i) gestão global
do SNGN; e (ii) a exploração da RNTGN, assegurando o recebimento, transporte e entrega de gás natural em
alta pressão; de entre outras.
Exceto para financiamento da atividade concessionada e, mesmo neste caso, sujeito a determinadas
condições, a oneração e transmissão das ações representativas do capital social da concessionária depende,
sob pena de nulidade, de prévia autorização do Membro do Governo responsável pela área da energia.
A REN Gasodutos mantém o direito de explorar os bens afetos à concessão até à extinção desta e os ativos
apenas podem ser utilizados para os fins da mesma.
No âmbito do contrato de concessão e das respetivas bases de concessão, a concessionária deverá promover
o financiamento adequado ao desenvolvimento do objeto da concessão, devendo manter, no final de cada
ano, um rácio de autonomia financeira superior a 20%.
A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado Português dos bens e meios a ela afetos. A
concessão pode ser extinta por acordo entre as partes, por rescisão, por resgate e pelo decurso do prazo.
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo Estado Português caso ocorra, nomeadamente mas sem
limitar, qualquer uma das situações a seguir descritas, com impacto significativo nas operações da
concessão: desvio do objeto da concessão ou suspensão da atividade concessionada; oposição reiterada à
supervisão e repetida desobediência às deliberações do concedente ou violação de leis ou regulamentos
aplicáveis; recusa em efetuar reparações e manutenções das infraestruturas da concessão, bem como em
efetuar ampliações necessárias à rede; recusa ou impossibilidade de a REN Gasodutos retomar a concessão
na sequência de sequestro da mesma ou continuação das situações que inicialmente o motivaram; aplicação
de tarifas mais elevadas do que as definidas pelo regulador; a transmissão da concessão ou oneração da
mesma não autorizada; e recusa de reconstituição atempada da caução dada em garantia do cumprimento
das obrigações pela concessionária. Neste caso, a rescisão implicará a transmissão gratuita de todos os bens
e meios afetos à concessão para o concedente, sem que a concessionária tenha direito a receber qualquer
indemnização, perdendo esta, ainda, a caução prestada para efeito de garantia do cumprimento do
contrato, tudo sem prejuízo de o Estado Português ser indemnizado pelos prejuízos sofridos, nos termos
gerais do direito.
A REN Gasodutos poderá rescindir a concessão com fundamento em incumprimento grave das obrigações
pelo concedente, se daí resultarem perturbações que ponham em causa o exercício da atividade concedida.
A rescisão por iniciativa da concessionária implica a transmissão de todos os bens e meios afetos à concessão
para o concedente, sem prejuízo do seu direito a ser ressarcida dos prejuízos que lhe tenham sido causados,
incluindo o valor dos investimentos efetuados e lucros cessantes.
No que respeita ao resgate da concessão, o Estado Português pode resgatar a concessão sempre que motivos
de interesse público o justifiquem, decorridos 15 anos sobre a data do início do respetivo prazo da
concessão. 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.
Assim, na data da extinção da concessão por decurso do prazo, os bens afetos à REN Gasodutos revertem
para o Estado Português nos termos previstos no contrato, o qual compreende o recebimento de uma
indemnização pela REN Gasodutos correspondente ao valor líquido contabilístico dos bens afetos à mesma.
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver ainda sido decidida qual a nova
entidade encarregada da gestão da concessão, o contrato de concessão pode ser prolongado pelo período
máximo de um ano, sob regime de serviço público ou através de qualquer outro título contratual jurídicopúblico.
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Receção, armazenamento e regaseificação de gás natural
A concessão da atividade de receção, armazenamento e regaseificação de GNL (em terminal GNL) foi
atribuída à REN Atlântico pelo Estado Português por contrato de concessão, de 26 de setembro de 2006
(conforme aditado em 21 de fevereiro de 2012), pelo prazo de 40 anos a contar da referida data de
celebração do respetivo contrato, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 140/2006, de 26 de julho, e suas posteriores
alterações.
Este contrato tem por objeto principal a realização das seguintes atividades, sob o regime de prestação de
serviço público: (i) receção, armazenamento, tratamento e regaseificação de GNL; (ii) injeção de gás natural
em alta pressão na RNTGN ou a sua carga e expedição através de camiões especializados para o efeito ou
de navios metaneiros; (iii) construção, operação, exploração, manutenção e expansão das infraestruturas
do terminal GNL (edifícios, tanques, gasodutos, etc.).
Exceto para financiamento da atividade concessionada e, mesmo neste caso, sujeito a determinadas
condições, a oneração e transmissão das ações representativas do capital social da concessionária depende,
sob pena de nulidade, de prévia autorização do Membro do Governo responsável pela área da energia.
O contrato de concessão encontra-se modelado por forma a refletir os custos de investimento, de operação
e manutenção dos ativos afetos à concessão, a serem repercutidos nas tarifas aplicáveis à concessionária.
No âmbito do contrato de concessão e das respetivas bases de concessão, a concessionária deverá promover
o financiamento adequado ao desenvolvimento do objeto da concessão, devendo manter, no final de cada
ano, um rácio de autonomia financeira superior a 20%.
A REN Atlântico 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 afetos, efetuando todas as reparações,
renovações e adaptações necessárias para a manutenção dos ativos nas condições técnicas requeridas.
A REN Atlântico mantém o direito de explorar os ativos afetos à concessão até à extinção desta e os ativos
apenas podem ser utilizados para os fins previstos na mesma.
A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado Português dos bens e meios afetos à REN
Atlântico. A concessão pode ser extinta, por acordo entre as partes, por rescisão, por resgate e pelo decurso
do prazo.
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo Estado Português caso ocorra, nomeadamente mas sem
limitar, qualquer uma das situações a seguir descritas, no caso de violação grave, não sanada ou sanável,
das obrigações contratuais pela REN Atlântico: desvio do objeto da concessão ou suspensão ou interrupção
injustificadas da atividade concessionada; oposição reiterada à supervisão e repetida desobediência às
deliberações do concedente ou violação de leis ou regulamentos aplicáveis; recusa em efetuar reparações
e manutenções das infraestruturas da concessão; recusa ou impossibilidade de a REN Atlântico retomar a
concessão na sequência de sequestro da mesma ou continuação das situações que inicialmente o motivaram;
aplicação de tarifas mais elevadas do que as definidas pelo regulador; a transmissão da concessão ou
oneração da mesma não autorizada; e recusa de reconstituição atempada da caução dada em garantia do
cumprimento das obrigações pela concessionária. Neste caso, a rescisão implicará a transmissão gratuita de
todos os bens e meios afetos à concessão para o concedente, sem que a concessionária tenha direito a
receber qualquer indemnização, perdendo esta, ainda, a caução prestada para efeito de garantia do
cumprimento do contrato, tudo sem prejuízo de o Estado Português ser indemnizado pelos prejuízos
sofridos, nos termos gerais do direito.
A REN Atlântico poderá rescindir a concessão com fundamento em incumprimento grave das obrigações pelo
concedente, se daí resultarem perturbações que ponham em causa o exercício da atividade concedida. A
rescisão por iniciativa da concessionária implica a transmissão de todos os bens e meios afetos à concessão
para o concedente, sem prejuízo do seu direito a ser ressarcida dos prejuízos que lhe tenham sido causados,
incluindo o valor dos investimentos efetuados e lucros cessantes.
No que respeita ao resgate da concessão, o Estado Português pode resgatar a concessão sempre que motivos
de interesse público o justifiquem, decorridos 15 anos sobre a data do início do respetivo prazo da
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concessão. 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.
Na data da extinção da concessão por decurso do prazo, os bens a ela afetos revertem para o Estado
Português nos termos previstos no contrato, o que compreende o recebimento de uma indemnização pela
REN Atlântico correspondente ao valor líquido contabilístico dos bens afetos à mesma.
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver sido decidida qual a nova entidade
encarregada da gestão da concessão, o contrato de concessão pode ser prolongado pelo período máximo de
um ano, sob regime de serviço público ou através de qualquer outro título contratual jurídico-público.
Em acréscimo, em 30 de outubro de 2000, foi celebrado um contrato de concessão de uso privativo entre a
Administração do Porto de Sines, S.A. e a REN Atlântico, tendo por objeto o uso privativo de uma parcela
de terreno do domínio público do Estado Português, afeta à Administração do Porto de Sines, S.A., de forma
que nesse terreno fosse construído o terminal de GNL de Sines. A duração da concessão do uso privativo
acompanha a duração da concessão do serviço público de gás. Decorrido o prazo da concessão, as obras
executadas no terreno e as instalações fixas referentes ao terminal reverterão para o Estado Português.
Armazenamento subterrâneo de gás natural
A concessão da atividade de armazenamento subterrâneo foi atribuída à REN Armazenagem pelo Estado
Português por contrato de concessão de 26 de setembro de 2006 (conforme aditado em 21 de fevereiro de
2012), por um período de 40 anos a contar da referida data de celebração do respetivo contrato, ao abrigo
do Decreto-Lei 140/2006, de 26 de julho, e suas posteriores alterações.
Este contrato tem por principal objeto a realização das seguintes atividades, sob o regime de serviço
público: (i) receção, injeção, armazenamento subterrâneo, extração, 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 (ii)
construção, operação, utilização, manutenção e expansão das cavidades de armazenamento subterrâneo.
Exceto para financiamento da atividade concessionada e, mesmo neste caso, sujeito a determinadas
condições, a oneração e transmissão das ações representativas do capital social da concessionária depende,
sob pena de nulidade, de prévia autorização do Membro do Governo responsável pela área da energia.
O contrato de concessão encontra-se modelado por forma a refletir os custos de investimento, de operação
e manutenção dos ativos afetos à concessão, a serem repercutidos nas tarifas aplicáveis à concessionária.
No âmbito do contrato de concessão e das respetivas bases de concessão, a concessionária deverá promover
o financiamento adequado ao desenvolvimento do objeto da concessão, devendo manter, no final de cada
ano, um rácio de autonomia financeira superior a 20%.
A REN Armazenagem 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 afetos, efetuando todas as reparações,
renovações e adaptações necessárias para manutenção dos ativos nas condições técnicas requeridas.
A REN Armazenagem mantém o direito de explorar os ativos afetos à concessão até à extinção desta e estes
ativos apenas podem ser utilizados para os fins previstos na mesma.
A extinção da concessão opera a transmissão para o Estado Português dos bens e meios afetos à REN
Armazenagem. A concessão pode ser extinta, por acordo entre as partes, por rescisão, por resgate e pelo
decurso do prazo.
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo Estado Português caso ocorra, nomeadamente mas sem
limitar, qualquer uma das situações a seguir descritas, no caso de violação grave, não sanada ou sanável,
das obrigações contratuais pela REN Armazenagem: desvio do objeto da concessão ou suspensão ou
interrupção injustificadas da atividade concessionada; oposição reiterada à supervisão e repetida
desobediência às deliberações do concedente ou violação de leis ou regulamentos aplicáveis; recusa em
efetuar reparações e manutenções das infraestruturas da concessão ou recusa em efetuar as respetivas
ampliações necessárias; recusa ou impossibilidade de a REN Armazenagem retomar a concessão na sequência
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de sequestro da mesma ou continuação das situações que inicialmente o motivaram; aplicação de tarifas
mais elevadas do que as definidas pelo regulador; a transmissão da concessão ou oneração da mesma não
autorizada; e recusa de reconstituição atempada da caução dada em garantia do cumprimento das
obrigações pela concessionária. Neste caso, a rescisão implicará a transmissão gratuita de todos os bens e
meios afetos à concessão para o concedente, sem que a concessionária tenha direito a receber qualquer
indemnização, perdendo esta, ainda, a caução prestada para efeito de garantia do cumprimento do
contrato, tudo sem prejuízo de o Estado Português ser indemnizado pelos prejuízos sofridos, nos termos
gerais do direito.
A REN Armazenagem poderá rescindir a concessão com fundamento em incumprimento grave das obrigações
pelo concedente, se daí resultarem perturbações que ponham em causa o exercício da atividade concedida.
A rescisão por iniciativa da concessionária implica a transmissão de todos os bens e meios afetos à concessão
para o concedente, sem prejuízo do seu direito a ser ressarcida dos prejuízos que lhe tenham sido causados,
incluindo o valor dos investimentos efetuados e lucros cessantes.
No que respeita ao resgate da concessão, o Estado Português pode resgatar a concessão sempre que motivos
de interesse público o justifiquem, decorridos 15 anos sobre a data do início do respetivo prazo da
concessão. 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.
Na data da extinção da concessão por decurso do prazo, os bens a ela afetos revertem para o Estado
Português nos termos previstos neste contrato, o qual prevê o recebimento de uma indemnização pela REN
Armazenagem correspondente ao valor líquido contabilístico dos bens afetos à mesma.
Se, no termo da concessão, esta não tiver sido renovada ou não tiver sido decidida qual a nova entidade
encarregada da gestão da concessão, o contrato de concessão pode ser prolongado pelo período máximo de
um ano, sob regime de serviço público ou através de qualquer outro título contratual jurídico-público.
Exploração da zona piloto da energia a partir das ondas do mar
O Estado Português atribuiu em 2010, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º
5/2008, de 8 de janeiro, e do Decreto-Lei n.º 238/2008,de 15 de dezembro, a concessão para a exploração
de uma zona piloto destinada à produção de energia elétrica a partir das ondas do mar, à Enondas, sociedade
cujo capital social é integralmente detido pela REN.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 238/2008, de 15 de dezembro, conforme entretanto alterado pelo DecretoLei n.º 15/2012, de 23 de janeiro, a concessão em causa tem a duração de 45 anos (terminando em 2055) e
inclui a autorização para (i) a implementação das infraestruturas para ligação à rede elétrica pública e (ii)
a utilização de recursos hídricos do domínio público hídrico, (iii) a fiscalização da utilização por terceiros
dos recursos hídricos necessários à produção de energia elétrica a partir da energia das ondas, bem como
(iv) a competência para a atribuição das licenças de estabelecimento e de exploração da atividade de
produção de energia elétrica e respetiva fiscalização.
Ao abrigo do contrato de concessão e da legislação aplicável, é garantida à Enondas uma remuneração
adequada pela concessão, através do reconhecimento dos custos de investimento, operação e manutenção,
desde que previamente aprovados pelo membro do Governo responsável pela área da energia, após parecer
vinculativo da ERSE.
O contrato de concessão poderá ser rescindido pelo Estado Português caso ocorra, nomeadamente mas sem
limitar, qualquer uma das situações a seguir descritas, no caso de violação grave, não sanada ou sanável,
das obrigações contratuais pela Enondas: desvio do objeto da concessão; inobservância do prazo
contratualmente fixado, se imputável à concessionária, para entrada em funcionamento da Zona Piloto
(zona identificada e delimitada para desenvolvimento da atividade concessionada); interrupção prolongada
ou abandono injustificadas da atividade concessionada quando por período superior a 1 ano; oposição
reiterada à supervisão e repetida desobediência às deliberações do concedente ou violação de leis ou
regulamentos aplicáveis; recusa em efetuar reparações e manutenções das infraestruturas da concessão;
não pagamento das contrapartidas da concessão por prazo superior a 1 ano; o trespasse, cedência, alienação
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ou oneração da concessão quando não autorizada; reiterada desobediência às legítimas determinações das
entidades competentes ou sistémica reincidência em infrações às disposições do Contrato de Concessão ou
dos regulamentos de exploração, quando se mostrem ineficazes as sanções previstas para as mesmas
infrações; atividade fraudulenta destinada a lesar o interesse público; não prestação de informação;
incumprimento de decisões judiciais ou arbitrais relativas à concessão; insolvência da concessionária e não
pagamento de multas pela concessionária. Neste caso, a rescisão implicará a transmissão gratuita de todos
os bens e meios afetos à concessão para o Estado Português e a perda do fundo de conservação e renovação
(constituído a partir de 5% dos lucros anuais da concessionária), sem que a concessionária tenha direito a
receber qualquer indemnização, tudo sem prejuízo da responsabilidade civil em que a concessionária
eventualmente incorra e das sanções previstas no respetivo contrato de concessão.
A Enondas poderá rescindir a concessão em caso de incumprimento grave das obrigações pelo concedente,
se daí resultarem perturbações que ponham em causa o exercício da atividade concedida. A rescisão por
iniciativa da concessionária implica a transmissão de todos os bens e meios afetos à concessão para o
concedente, sem prejuízo do seu direito a ser ressarcida dos prejuízos que lhe tenham sido causados,
incluindo o valor contabilístico dos investimentos efetuados e por si suportados, bem como lucros cessantes.
A Enondas tem o direito, ainda, a resolver o contrato de concessão a partir do quinto ano da entrada em
funcionamento da Zona Piloto, caso se verifique que, apesar dos mecanismos contratuais para remuneração
da Enondas, se verifique um prejuízo acumulado superior a €6 milhões, conforme parâmetros de cálculo
melhor definidos no contrato. Neste caso, o Estado Português poderá quer proceder à compensação
financeira da concessionária, em condições de neutralidade financeira, quer optar por indemnizar a
concessionária pelo valor dos prejuízos líquidos acumulados, acrescido do montante correspondente ao valor
do investimento previsto nos termos do contrato, com exclusão das multas contratuais, desde que realizado
pela concessionária e não amortizado, até ao limite máximo de €6 milhões, não tendo no entanto a
concessionária o direito a ser indemnizada por lucros cessantes.
No que respeita ao resgate da concessão, o Estado Português pode resgatar unilateralmente a concessão
sempre que motivos de interesse público o justifiquem, decorrido 1 ano sobre a data da notificação à
concessionária da intenção de resgate. Pelo resgate, a concessionária tem direito a uma indemnização
calculada com base numa avaliação a efetuar por duas entidades de referência, atendendo-se sempre ao
valor contabilístico dos investimentos efetuados e efetivamente suportados pela concessionária.
Na data da extinção da concessão por decurso do prazo, os bens a ela afetos revertem gratuitamente para
o Estado Português, não tendo a concessionária qualquer direito a indemnização. Não obstante, os bens
objeto da reversão que tenham sido adquiridos pela concessionária com recurso ao financiamento da
atividade objeto da concessão – que não se encontrem amortizados -, deverão ser pagos pelo seu valor
contabilístico e não amortizado, desde que a respetiva aquisição tenha sido previamente aprovada pelo
concedente.
Adendas aos contratos de concessão
Em 21 de fevereiro de 2012, foram assinadas as adendas aos seguintes contratos de concessão em vigor
entre o Estado Português e as empresas do Grupo REN, designadamente: (i) o contrato de concessão da
atividade de transporte de eletricidade através da RNT, celebrado com a REN Rede Eléctrica; (ii) o contrato
de concessão da atividade de transporte de gás natural através da RNTGN, celebrado com a REN Gasodutos;
(iii) o contrato de concessão da atividade de receção, armazenamento e regaseificação de GNL no terminal
de Sines, celebrado com a REN Atlântico; e (iv) o contrato de concessão da atividade de armazenamento
subterrâneo de gás natural, celebrado com a REN Armazenagem.
Os referidos contratos de concessão foram alterados com as finalidades principais de: (i) detalhar as funções
dos operadores da RNT e da RNTGN; (ii) desenvolver o regime de acompanhamento e supervisão das
atividades das concessionárias pelo Estado Português; e (iii) precisar os termos aplicáveis à prestação de
informação por cada uma das concessionárias, ajustando ainda o respetivo clausulado contratual às
disposições legais e regulamentares que entraram, entretanto, em vigor, em particular os Decretos-Leis n.º
77/2011 e n.º 78/2011, ambos de 20 de junho.
Para informação sobre os contratos significativos do Negócio Adquirido vide Capítulo 13.7 – Aquisição do
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Negócio de Distribuição de Gás.
13.10.

INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS

Tendo em conta as características específicas e a forma de regulação a que a REN está sujeita, a exposição
da REN a alterações no consumo, volume de vendas, custos de produção ou preços finais da energia é mínima
ou mesmo inexistente.
Desta forma, as tendências, incertezas, compromissos ou acontecimentos, com probabilidade de afetar as
perspetivas da REN a curto ou médio prazo, ocorridas entre o termo do exercício de 2016 e à data deste
Prospeto limitam-se à CESE. Para uma explicação mais detalhada a este respeito deverá ser consultado o
fator de risco “A REN pode ser afetada de forma adversa por alterações da legislação ou regulamentação
referente à CESE”, no capítulo 4.1 Riscos Relacionados com a Atividade e o Setor do Emitente.
A REN verificou ainda as seguintes tendências no mercado energético global: (i) a descarbonização do setor
energético continua a ser um tema crítico da atualidade especialmente em economias desenvolvidas, o que
induz a melhoria da conectividade e a flexibilidade da rede; (ii) a crescente necessidade da integração da
rede europeia visando o aumento da segurança de abastecimento e redução das necessidades de produção de
energia elétrica de back up; e (iii) a permanente pesquisa de oportunidades de investimento relevantes em
mercados emergentes.
13.11.

INVESTIMENTOS

Aspetos gerais
A tabela seguinte ilustra os investimentos realizados pela REN nos períodos indicados. Para efeitos deste
capítulo investimentos significa o capex, que corresponde às adições do ano de ativos fixos tangíveis e ativos
intangíveis, nos termos melhor definidos no início do Capítulo 14.1 – “Dados Financeiros Selecionados”:
Exercício findo em 31 de dezembro
(auditado)

janeiro a setembro
(não auditado)

2014

2016

2015

2016

2017

(em milhões de euros)
Investimentos:
Segmento da eletricidade ..........................
Segmento do gás natural ...........................
Outro ..................................................
Consolidados .........................................

137,4
25,8
0,1
163,3

148,2
91,8
0,4
240,4

157,5
13,8
0,2
171,5

68,6
4,7
0,1
73,4

74,8
5,4
0,1
80,3

Os investimentos da REN aumentaram de €163,3 milhões em 2014 para €171,5 milhões em 2016, o que
representa um crescimento de 5,0%. O ano de 2015 foi influenciado pela aquisição à Galp Energia dos ativos
de armazenamento subterrâneo de gás natural em maio de 2015 (€71,4 milhões). Os investimentos da REN
no segmento da eletricidade aumentaram de €137,4 milhões em 2014 para €157,5 milhões em 2016, o que
representa um crescimento de 14,6%. Os investimentos da REN no segmento do gás natural diminuíram de
25,8 milhões em 2014 para €13,8 milhões em 2016, o que representa uma diminuição de 46,6%.
À data do presente Prospeto, todos os investimentos da REN são financiados pelos fluxos de caixa gerados
pelas atividades operacionais do Grupo REN e por endividamento contraído sob a forma de instrumentos
financeiros emitidos no mercado de capitais e de empréstimos bancários.
Em 30 de setembro de 2017, estavam em curso investimentos no valor total de €122,9 milhões, sendo €110,1
milhões relativos à atividade elétrica e €12,9 milhões relativos à atividade de gás. Encontrando-se realizados
nesta data €80,3 milhões. Os compromissos assumidos pela REN referentes a investimentos contratados e
ainda não ocorridos a 30 de setembro de 2017, são de €42,8 milhões para o setor da eletricidade e de €5,5
milhões para o setor do gás natural.
Por áreas geográficas, os investimentos em curso relativos à atividade elétrica situam-se maioritariamente
na Zona da Península de Setúbal, Alentejo e Algarve (cerca de €30,8 milhões), zona do Minho e Trás-os-
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Montes (cerca de €22,0 milhões), zona da Beira Interior (cerca de €9,8 milhões), zona da Beira Litoral (cerca
de €9,5 milhões) e zona da Grande Lisboa (cerca de €7,9 milhões). Nos investimentos em curso da área do
gás, destacam-se a zona do Carregado e Carriço (aproximadamente € 3,8 milhões).
Os investimentos da REN estão sujeitos a um processo de aprovação, regulado pelo enquadramento legal
aplicável à aprovação dos planos de desenvolvimento, em particular, a ERSE e a DGEG, com aprovação final
do membro do Governo Português responsável pelo setor da energia. Não existem, por essa razão,
compromissos firmes aprovados pelos órgãos sociais da REN quanto à concretização de investimentos
futuros. A REN não pode decidir quais os investimentos que serão concretizados, nem definir o momento, e
como tal deve atuar de acordo com as decisões de oportunidade e prioridade que sejam tomadas pelas
entidades públicas competentes, uma vez que a REN não pode assumir qualquer compromisso específico em
matéria de objetivos de investimento futuro.
Em março de 2017, a REN apresentou uma proposta de Plano Decenal Indicativo de Desenvolvimento e
Investimento para a eletricidade e outra proposta para o gás natural. No que toca ao setor da eletricidade,
esta proposta incluiu o novo processo de Avaliação Ambiental Estratégica e no caso do gás natural, o processo
equivalente da última edição do plano permanece válido. Após revisão e comentários da DGEG e do término
do prazo para consulta pública a realizar pela ERSE, que em sequência emitirá o seu parecer, serão
apresentados planos revistos incorporando as recomendações recebidas de ambas as entidades. A DGEG tem
então 30 dias a partir da data de receção da proposta final para a enviar ao membro do Governo responsável
pela área da energia, a quem compete tomar a decisão final no prazo de 30 dias subsequente. O membro
do Governo acima referido pode, fundamentadamente, recusar a aprovação do plano, no caso de a proposta
final não prever desenvolvimentos e investimentos necessários ao cumprimento dos objetivos de política
energética ou não contemplar as alterações determinadas pela DGEG ou no parecer da ERSE. As recentes
alterações legislativas estabeleceram que, previamente à decisão do Membro do Governo, os planos de
investimento devem ser discutidos na Assembleia da República portuguesa.
Não obstante o exposto supra, por determinação dos contratos de concessão celebrados com a República
Portuguesa, a REN está obrigada a atuar e tomar medidas que garantam a segurança e a qualidade do
serviço, a prever medidas destinadas a garantir o cumprimento dos objetivos definidos pelas políticas
energéticas e a manter as redes de transporte em boas condições de operabilidade, tanto ao nível da
proteção como de segurança, preservando, em qualquer caso, o valor das concessões. Para satisfazer estes
requisitos, a REN tem vindo a desenvolver e a remodelar as redes de transporte e as suas infraestruturas,
de acordo com as propostas de PDIRT e de PDIRGN, obtendo, sempre que necessário, as respetivas licenças
administrativas, o que a REN espera continuar a fazer no futuro.
Investimentos na RNT de eletricidade da REN
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, a REN realizou investimentos no valor total de
€74,8 milhões em infraestruturas de transporte, em comparação com os investimentos no valor total de
€68,6 milhões realizados no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016.
Os investimentos significativos realizados até ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017
foram os seguintes:




Zona Norte: Investimentos na subestação de Riba d’Ave, para remodelação dos sistemas de comando
e proteção e na linha de Foz Tua-Armamar a 400 kV, para ligação ao aproveitamento hidroelétrico
de Foz Tua;
Zona Centro: Investimentos na remodelação e reforço da linha Lavos – Rio Maior, a 400 kV;
Zona Grande Lisboa: Investimentos na construção da nova subestação 400/60 kV de Alcochete, para
alimentação a consumos nos concelhos de Montijo e Alcochete e parte de Palmela

Em 2016, a REN realizou investimentos significativos no valor total de €157,5 milhões, de que se destacam
como mais significativos os seguintes:


Investiu na região do Minho, construindo a linha a 400 kV Pedralva – zona de Ponte de Lima, que
continuará no sentido sul até à atual subestação de Vila Nova de Famalicão, para escoamento da
nova produção injetada instalada no Cávado/Alto Minho e facilitação das trocas internacionais;
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Concluiu, na zona do Minho, a abertura para a subestação de Fafe da linha a 150 kV Terras Altas de
Fafe – Riba d’Ave, melhorando a segurança de alimentação a consumos nos concelhos de Fafe,
Guimarães, Vizela e Felgueiras;
Instalou cinco novos transformadores, quatro de 220/60 kV e um de 150/60 kV;
Para controlo do perfil de tensões na RNT, colocou em serviço uma nova reatância shunt de 150
Mvar, no nível de tensão de 400 kV da subestação de Pedralva;
Procedeu à remodelação integral das subestações do Carregado e do Porto Alto, à remodelação de
sistemas de proteção, automação e controlo em diversas subestações e à remodelação de algumas
linhas.

Em 2015, a REN realizou investimentos de €148 milhões em infraestruturas de transporte, de que se destacam
como mais significativos os seguintes:








Investiu na região do Minho, acrescentando as ligações a 400 kV, Salamonde - Vieira do Minho,
Central de Frades - Vieira do Minho 1 e 2, e Vieira do Minho - Pedralva 2, para escoamento da
produção injetada nesta zona pelos reforços de potência das centrais de Frades II e de Salamonde
II;
Concluiu, na zona a norte do Grande Porto, a nova subestação de Vila Nova de Famalicão,
alimentada através do desvio para esta instalação da linha a 400 kV Recarei - Vermoim 4;
Concluiu a nova subestação do Alto de São João, para alimentação a consumos da cidade de Lisboa;
Investiu na região do Alentejo, através da construção da linha a 400 kV entre a subestação de
Estremoz e a zona de Divor, apoiando a garantia de alimentação a consumos desta região;
Acrescentou 6 novos transformadores, aumentando a potência total em 976 MVA;
Para controlo do perfil de tensões na RNT, investiu em três reatâncias shunt de 150 Mvar, no nível
de tensão de 400 kV das subestações de Armamar, Paraimo e Fanhões.

Em 2014, a REN realizou investimentos no valor de €137 milhões, de que se destacam como mais significativos
os seguintes:







Concluiu o Posto de Corte de Vieira do Minho, a 400 kV, para ligação dos reforços das centrais
hidroelétricas do Cávado e a nova ligação, também a 400 kV, entre este ponto e a subestação de
Pedralva, para escoamento da produção injetada em Vieira do Minho proveniente dos reforços de
potência de Venda Nova (Venda Nova III) e de Salamonde (Salamonde II);
Concluiu a nova subestação de Fafe 150/60 kV, para reforço de alimentação à distribuição;
Investiu na região litoral a sul do Grande Porto para reforço do escoamento da produção, através
da construção da linha a 220 kV Carrapatelo - Estarreja 3;
Na região do Douro, para o escoamento da produção injetada pelo novo empreendimento
hidroelétrico do Baixo Sabor, concluiu a ligação a 220 kV entre a central do Baixo Sabor e a
subestação do Pocinho;
Acrescentou 3 novos transformadores, aumentando a potência total em 1.070 MVA.

Investimentos nas infraestruturas de gás natural
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, a REN investiu um total de €5,4 milhões nas
infraestruturas de gás natural, comparativamente com um total de €4,7 milhões no terceiro trimestre de
2016. No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os investimentos mais significativos
foram remodelações e substituição de equipamentos.
Em 2016, a REN prosseguiu a execução do PDIRGN. Este plano, que incluiu projetos de desenvolvimento e
de expansão, assim como projetos de remodelação e modernização das infraestruturas, representou um
investimento em 2016 na área do gás natural de €13,8 milhões.
Seguem-se os investimentos mais significativos de 2016:


Na REN Gasodutos, os projetos de controlo remoto de proteção catódica, estudo do estado do
revestimento da infraestrutura, conclusão do projeto de realocação de bancos de baterias em
edifícios dedicados, adequação das cadeias de medição, instalação de cromatógrafos de
condensados e de qualidade, upgrade de software das Unidades de Controlo Remoto (“RTU”),
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conclusão do projeto integrado do sistema de odorização, instalação da 2ª Linha de filtragem e
permutadores de calor em oito estações e substituição de UPS's (Uninterruptible Power Supply)
autómatos de RTU’s e computadores de caudal por fim de vida útil;
No caso da REN Armazenagem, os investimentos realizados destinaram-se a reforçar a garantia de
segurança de abastecimento e a disponibilidade do armazenamento de gás natural, com destaque
para a conclusão do projeto de controlo remoto de proteção catódica, a realização de sonares às
cavidades e inspeção da tubagem de produção para verificação da integridade das infraestruturas,
a substituição de UPS por fim de vida útil, e finalmente a conclusão da primeira fase do projeto de
melhoramento e upgrade do sistema de compressão, correspondente à alteração do lay-out do
circuito de extração de gás das cavernas de modo a permitir o funcionamento da compressão de gás
extraído para introdução na rede de transporte;
Relativamente à REN Atlântico, no ano de 2016 apenas se realizaram pequenos projetos de
investimento.

Em 2016, e no domínio do projeto da terceira interligação Portugal-Espanha, a REN Gasodutos, em
conjunto com o TSO espanhol, candidatou novamente este projeto à renovação do estatuto de PCI –
Project of Common Interest, de modo a fazer parte da terceira lista de projetos PCI da UE, e manter
assim por mais dois anos as condições de elegibilidade à obtenção de fundos comunitários no âmbito do
programa Connecting Europe Facility (CEF). Foram igualmente realizados os estudos base de cartografia
e de engenharia, e o estudo de impacte ambiental (EIA), para os quais foi atribuído um subsídio no valor
de 50% dos custos incorridos, em reconhecimento do interesse deste projeto. Com a realização destes
estudos, a REN iniciou o processo de licenciamento junto da Direção Geral de Energia e Geologia,
aguardando-se a emissão do estudo de impacto ambiental por parte da Agência Portuguesa do Ambiente
(“APA”).
Em 2015, a REN prosseguiu a execução do PDIRGN. Este plano, que incluiu projetos de desenvolvimento e de
expansão, como os de reforço interno e de remodelação, representou um investimento em 2015 na área do
gás natural de €92 milhões. Seguem-se os investimentos mais significativos de 2015:





Aquisição das duas cavernas de armazenamento subterrâneo da Transgás Armazenagem, TGC-1s e
TGC-2;
A REN investiu na REN Gasodutos na conclusão nomeadamente dos seguintes projetos principais:
gestão e monitorização remota da qualidade de energia elétrica, controlo remoto de proteção
catódica, estudo do estado do revestimento, realocação de bancos de baterias em edifícios
dedicados, instalação de quatro cromatógrafos de THT (Tetrahydrothieophene, um dos odorantes
do gás natural), upgrade das licenças dos discos dos HMI (Human Machine Interface – interface of
the SCADA system) das RTU, substituição de UPS 24/48 VDC (Volt Direct Current), autómatos de
RTU e computadores de caudal por fim de vida útil;
A REN investiu através da REN Armazenagem na aquisição do gás de locação para a caverna REN-C6,
na instalação de um sistema de monitorização sísmica e de um cromatógrafo de sulfeto de
hidrogénio – H2S – na estação de Gás e na conclusão da 1.ª fase do projeto de “otimização da estação
de gás”, com resolução dos constrangimentos nos modos de injeção e extração de gás.

Em 2014, a REN investiu um total de €26 milhões na melhoria das suas infraestruturas de gás natural.
Seguem-se os investimentos mais significativos de 2014:


A REN investiu na REN Gasodutos na conclusão de dois novos pontos de entrega, Santa Margarida da
Coutada (Constância) e Sines, de um upgrade ao ponto de entrega de Loures, reforçando nestes
pontos a capacidade de fornecimento de gás natural às empresas distribuidoras;



A REN investiu na REN Armazenagem na construção da caverna REN-C6 e na instalação de um sistema
de monitorização de subsidência para registo e avaliação, ao longo do tempo, de eventuais
alterações da topografia nos terrenos circundantes às instalações do Carriço;
A REN investiu através da REN Atlântico em pequenos projetos, sendo o mais significativo a aquisição
de duas extremidades sobressalentes para os braços de descarga marítimos.
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Investimentos Financeiros
A REN detém ainda participações nas sociedades listadas no Capítulo 13.17 – “Informação sobre a detenção
de participações”.
13.12.

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, PATENTES E LICENÇAS

Investigação e Desenvolvimento
Em maio de 2013, nos termos de um acordo de parceria tecnológica com a SGID, a REN, em conjunto com a
SGID, fundou um novo centro de investigação e desenvolvimento (“I&D”) em Portugal dedicado ao setor
energético (Centro de Investigação em Energia REN – STATE GRID, S.A.“R&D NESTER”) e que obteve em 2015
a Certificação em Investigação, Desenvolvimento e Inovação, pela Norma NP4457.
O R&D NESTER é controlado conjuntamente pela REN e pelo China Electric Power Research Institute (“CEPRI”),
em representação da SGID, e pretende ser um centro global de I&D, utilizando um pensamento estratégico e
uma abordagem abrangente para promover soluções inovadoras para um sistema energético inteligente,
limpo, eficiente e sustentável, quer através da prossecução de atividades de investigação e desenvolvimento
em sentido estrito, quer através da prestação de serviços de consultoria e de formação relacionados.
A REN tem também vindo a desenvolver Projetos de I&D em parceria com outras entidades nacionais e
internacionais, destacando-se a sua participação em projetos europeus, nomeadamente no âmbito dos
programas-quadro da Comissão Europeia (FP7 e H2020).
Na REN, o valor do investimento em I&D para o período entre 2014-2016 foi de aproximadamente €2 milhões.
No âmbito do R&D NESTER, o investimento para o mesmo período foi de aproximadamente €4 milhões,
incluindo custos e despesas operacionais.
Até à data, o R&D NESTER investiu em Projetos de I&D e atividades relacionadas, bem como na instalação de
um laboratório - REAL TIME POWER SYSTEMS SIMULATION LABORATORY (constante no inventário de
Laboratórios Smart Grid, publicado em 2016 pelo Joint Research Centre of the European Commission) equipado
com equipamento de elevada capacidade computacional para simulação e com potencialidades para proceder
à análise de sistemas de energia em tempo real.
Adicionalmente, tem assegurado a participação em novos projetos em parceria com outras entidades externas
(nacionais e internacionais) no âmbito de programas de financiamento específicos para I&D na área de energia,
onde se destaca o atual programa-quadro europeu Horizonte 2020, o INTERREG Espaço Atlântico e os
programas promovidos pela Agência Espacial Europeia.
De referir, que no que respeita a projetos de I&D subordinados ao tema Energia, a REN ocupou a segunda
posição no ranking das empresas nacionais com maior participação no programa quadro europeu FP7. A este
nível, destaca-se o envolvimento nos projetos entretanto concluídos - PEGASE, MERGE, E-Highway2050 e
Projeto iTESLA. Atualmente a REN participa nos projetos Europeus EUPORIAS (FP7) e o ISSWINDemo da
ESA(European Space Agency). O R&D NESTER participa nos projetos SusCity (programa FCT-MIT Portugal),
BigDataOcean (H2020), SmartNet (H2020) e também no ISSWINDemo da ESA.
A nível nacional continuam a ser desenvolvidos internamente projetos de I&D, transversais às várias direções
técnicas da REN, quer na área de transporte de eletricidade, quer na área de transporte de gás,
nomeadamente:
a)

Na unidade de negócio de eletricidade, destacam-se i) dois projetos com enfoque no desempenho de
linhas em serviço da RNT e respetivo impacto ao nível da qualidade de serviço e ii) um projeto que
aborda a questão da reserva operacional e de impactos na segurança de abastecimento de sistemas
elétricos devido à integração de elevados níveis de produção intermitente.

b)

Na Unidade de Negócio de Gás, com enfoque na eficiência energética nas instalações de
armazenamento subterrâneo de gás.
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Relativamente às atividades desenvolvidas pelo R&D NESTER, o ano transato em particular, ficou marcado
pela consolidação do plano estratégico de desenvolvimento elaborado aquando da criação deste centro de
I&D, com especial relevância para os avanços significativos dos quatro projetos de I&D internos iniciados em
2013: “Despacho de Energia Renovável”, “Armazenamento de Energia”, “Subestação do Futuro” e “Simulação,
planeamento e operação de redes de energia elétrica”, e pela angariação de novos projetos e financiamento
a nível nacional e europeu.
Os resultados obtidos nestes projetos têm vindo a ser reconhecidos pela comunidade técnico-científica, e pela
aplicação prática de alguns resultados.
A este nível, destacam-se: (i) as publicações de artigos em revistas científicas; (ii) as apresentações em várias
conferências nacionais e internacionais; (iii) a submissão de três pedidos provisórios de patentes; e (iv) a
aplicação prática de alguns resultados (tais como, ferramenta para previsão de produção de energia solar
fotovoltaica, atualmente a ser utilizada na REN).
13.13.

PATENTES E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A REN detém diversas marcas registadas e logótipos. Algumas publicações, materiais de marketing, imagens e
outros conteúdos audiovisuais utilizados no desenvolvimento da sua atividade estão igualmente protegidos por
direitos de autor detidos pela REN.
A REN não detém patentes, desenhos registados ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual
registados e com caráter relevante para além dos acima mencionados.
O R&D NESTER tem em curso 3 processos de pedidos de patentes no âmbito de projetos desenvolvidos
internamente.
13.14.

IMÓVEIS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

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 exceção do direito de superfície constituído
a favor da Turbogás em relação ao imóvel do centro eletroprodutor de ciclo combinado a gás natural da
Tapada do Outeiro, pelo prazo de duração do respetivo CAE.
Os principais ativos do Grupo REN estão relacionados com as suas infraestruturas de eletricidade e gás, assim
como alguns edifícios de escritórios. Em geral, os ativos do Grupo REN são detidos através de concessões e
reverterão para o Estado Português após a cessação dessas concessões.
Identificam-se, de seguida, de forma genérica, os imóveis detidos ou utilizados por estas sociedades.
REN Rede Eléctrica
O património da REN Rede Eléctrica inclui uma unidade económica na qual se encontram compreendidos,
entre outros bens e direitos, 561 prédios, dos quais 488 encontram-se registados junto da Conservatória do
Registo Predial e 543 prédios encontram-se inscritos na matriz junto da Autoridade Tributária.
Uma parte destes prédios encontra-se, ainda, pendente de descrição junto da Conservatória do Registo
Predial e/ou de inscrição na matriz junto da Autoridade Tributária, procedimento cuja morosidade resulta
de tais prédios terem tido origem em complexos processos de expropriação por utilidade pública.
Tem-se verificado uma progressiva diminuição do número de imóveis registados em nome da REN junto da
Conservatória do Registo Predial devido a processos de anexação dos prédios que compõem cada instalação
da REN no âmbito da respetiva regularização fundiária.
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Uma parte importante destes imóveis respeita a centros eletroprodutores (aproveitamentos hidroelétricos),
cuja titularização em nome da REN está em curso através de um grupo de trabalho conjunto entre a REN e
a EDP (entidade que adquiriu tais imóveis).
A acrescer aos imóveis onde os centros eletroprodutores se encontram instalados, a REN Rede Eléctrica é
ainda titular dos direitos reais necessários ao uso dos imóveis nos quais se encontram localizadas as estações
e 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, Matosinhos,
Valongo, Santiago do Cacém, Estarreja, Fafe, Faro, Évora, Nisa, Lisboa, 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, Vila Nova de Famalicão, Tomar, Montalegre.
A REN Rede Eléctrica é ainda titular das servidões necessárias ao estabelecimento e exploração das linhas
de MAT que integram a RNT, as quais, na sua grande maioria, não são objeto de registo junto da
Conservatória do Registo Predial, por se tratarem de servidões aparentes. As servidões não aparentes, como
sejam as das linhas subterrâneas, estão registadas.
Entre os restantes imóveis detidos pela REN Rede Eléctrica, importa destacar:




O Centro de Despacho Nacional, sediado em Sacavém (Loures), que coordena o funcionamento
global e garante o equilíbrio do SEN;
O Centro de Operação da Rede, sediado em Vermoim (Maia), que permite a monitorização e
operação remota dos equipamentos da RNT;
O edifício da sede do Emitente, na Avenida Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade,
em Lisboa, Portugal, o qual se encontra inscrito sob o artigo 640.º da matriz urbana da freguesia de
Alvalade e descrito na Conservatória de Registo Predial competente sob o número 2165.

REN Armazenagem
De entre os bens corpóreos detidos pela REN Armazenagem destacam-se 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 599.995 m2, abrangendo 8 prédios e são
compostas por 6 cavidades de armazenamento subterrâneo e uma estação de superfície, uma estação de
lixificação e edifício de serviços administrativos.
Todos os prédios abrangidos estão registados junto da Conservatória do Registo Predial e junto da Autoridade
Tributária.
REN Gasodutos
De entre os bens corpóreos detidos pela REN Gasodutos destacam-se os bens corpóreos afetos à RNTGN em
alta pressão.
Esta sociedade é proprietária de cerca de 250 imóveis, dos quais 159 estão registados na Conservatória do
Registo Predial e 166 estão inscritos na matriz junto da Autoridade Tributária.
A RNTGN em alta pressão é composta por:







1.375 quilómetros de gasodutos em alta pressão;
66 estações de junção para derivação de ramais;
45 estações de válvulas de seccionamento;
5 estações de interligação com ramais em T;
85 estações de regulação de pressão e medição de gás;
2 estações de transferência de custódia.
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Ao longo da rede de gasodutos foram constituídas servidões administrativas de gás em vários prédios
sobrepassados, para proteção da infraestrutura. Algumas destas servidões ainda não se encontram registadas
junto do Registo Predial.
As estações de superfície foram implantadas em terrenos expropriados para o efeito, numa área total de
cerca de 994.000 m2 situados, entre outros, 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,
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. Destes, encontram-se registados o edifício sede da REN
Gasodutos e alguns dos prédios onde se encontram construídos os Centros de Operação e Manutenção do
Norte e Centro.
REN Atlântico
A REN Atlântico utiliza a parcela de terreno do domínio público do Estado Português, afeta à Administração
do Porto de Sines, onde está implantado e funciona o terminal de GNL.
Esta utilização está abrangida pelo contrato de concessão de uso privativo, celebrado entre a REN Atlântico
e a Administração do Porto de Sines no dia 30 de outubro de 2000.
Arrendamentos
Por referência à totalidade dos imóveis propriedade de terceiros e utilizados pela REN em Portugal e na
Holanda, a REN arrenda 4 imóveis para fins habitacionais, 1 para escritórios e 89 lugares de estacionamento.
Em consequência paga, mensalmente, um montante global de rendas e/ou remunerações de,
aproximadamente, € 12,2 milhares por mês, o que corresponde a um total anual de, aproximadamente, €
146,8 milhares. Na sua generalidade, os contratos de arrendamento renovam-se automaticamente no fim
do prazo, por períodos de igual duração, enquanto não for efetuada a oposição à sua renovação ou
denunciado por qualquer dos contraentes, sendo que, na presente data, o contrato de arrendamento com
prazo mais longo termina em janeiro de 2019. Refira-se que não existe qualquer arrendamento com
montante relevante ou com importância estratégica e que todos os contratos de arrendamento são
celebrados de acordo com valores de mercado.
Aspetos ambientais
A REN analisa periodicamente o impacto ambiental das suas atividades e procura minimizar as suas
consequências ambientais, promovendo a utilização racional dos recursos naturais, a prevenção da poluição
e apoiando o desenvolvimento de fontes de energia renováveis. No cumprimento da sua missão de serviço
público no setor energético português, o Conselho de Administração da REN entende que a criação de valor
para os acionistas e para a Sociedade não pode ser dissociada da proteção ambiental.
As ações ambientais da REN incluem a contínua monitorização do cumprimento das leis ambientais atuais,
a estratégia ambiental de avaliação do nosso impacto ambiental, permitir o desenvolvimento de novos
projetos e a definição de objetivos de melhoria ambiental. O trabalho da REN no sentido da proteção
ambiental encontra-se integrado com outras áreas de responsabilidade social como a segurança e saúde no
trabalho, qualidade e o controlo de incidentes significativos que envolvam substâncias perigosas.
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Como corolário do trabalho nestas áreas, desde dezembro de 2010 todas as empresas do Grupo, com exceção
da REN Trading e da REN Finance, estão certificadas pelas Normas ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001 por uma
entidade certificadora externa.
Em 2016, a REN investiu aproximadamente € 3,5 milhões na preservação ambiental, tanto em iniciativas
obrigatórias como voluntárias, incluindo medidas de gestão ambiental no âmbito das infraestruturas novas
e em exploração.
A REN é membro de diversas associações do setor energético ao nível nacional e internacional que se
dedicam a assuntos relevantes para o setor, incluindo diversos grupos internacionais especificamente
vocacionados para as alterações climáticas. Ainda no âmbito das alterações climáticas, a REN participa
desde 2009 no Carbon Disclosure Project, tendo a REN, em 2016, obtido uma avaliação de B (a 2.ª mais
alta), a que corresponde o nível “Management”. Esta avaliação reconhece o desempenho e contributo da
REN nas políticas de minimização das alterações climáticas.
A REN encontra-se também sujeita ao cumprimento de regulamentação a nível nacional e europeu sobre a
utilização de gases fluorados com efeito de estufa em equipamentos elétricos, em equipamentos de
refrigeração e em sistemas de extinção de incêndios. Neste contexto, a REN introduziu especificações
técnicas mais restritas nos novos equipamentos e nos serviços contratados e definiu uma política interna de
manutenção do seu equipamento elétrico com o objetivo de reduzir a ocorrência de fugas de hexafluoreto
de enxofre.
Seguros
A REN considera manter os seguros do tipo e nos montantes habituais nos setores em que a REN opera,
incluindo a cobertura de responsabilidade perante terceiros, acidentes de trabalho, danos à propriedade,
responsabilidade ambiental e responsabilidade dos administradores e diretores.
13.15.

DEPENDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS

A REN está eminentemente dependente do ambiente regulatório no qual opera, em particular, ao nível dos
contratos de concessão celebrados e do enquadramento legislativo e regulamentar. Ver Capítulo 13.9“Contratos Significativos” e Capítulo 13.8- “Legislação aplicável às atividades do Emitente”.
13.16.

AÇÕES JUDICIAIS E ARBITRAIS

A REN não é parte, nem foi nos últimos 12 meses, em quaisquer ações administrativas, judiciais ou arbitrais
(incluindo processos pendentes ou suscetíveis de serem empreendidos de que o Emitente tenha conhecimento)
que possam vir a ter ou tenham tido, no passado recente, um impacto significativo na situação financeira ou
na rentabilidade da REN ou de outras sociedades do Grupo REN que não estejam devidamente acautelados nas
suas provisões.
No entanto, a Tejo Energia – Produção e Distribuição de Energia Elétrica, S.A. deu início ao procedimento de
resolução de litígios contra a REN – Rede Eléctrica e a REN Trading S.A. (REN Trading) quanto ao direito de
serem considerados pagos os custos incorridos com o financiamento da tarifa social.
Este procedimento encontra-se previsto no procedimento de resolução de litígios do CAE, datado de 24 de
novembro de 1993 (alterado posteriormente). De acordo com este CAE, a Tejo Energia atua na qualidade
de produtor e vendedor e a REN Trading na qualidade de comprador da energia produzida na central elétrica
a carvão controlada pela Tejo Energia no Pego, em Portugal. A REN Rede Eléctrica é conjunta e
solidariamente responsável com a REN Trading, no que respeita à execução do CAE perante a Tejo Energia.
Apesar de o escopo do litígio não se encontrar ainda formalmente definido, é expectável que a Tejo Energia
reclame a existência de uma obrigação da REN Trading (e solidariamente da REN Eléctrica) de reembolsar a
Tejo Energia pelos pagamentos efetuados por esta relacionados com a tarifa social. O montante em causa
em setembro de 2017 correspondeu a aproximadamente € 5.807.581,22, acrescido de juros.
É ainda de salientar que a REN Rede Eléctrica, a REN Gasodutos e a REN Armazenagem pagaram a CESE no
montante de €25,1 milhões para 2014, €25,4 milhões para 2015 e €25,9 milhões para 2016, sem prejuízo de
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todas as referidas sociedades terem contestado a existência da mesma através da instauração de diversos
processos legais (graciosos, judiciais e arbitrais), de forma a reclamarem o reembolso do pagamento efetuado,
os quais se encontram em diferentes fases, existindo até ao momento apenas uma decisão arbitral
relativamente à REN Armazenagem, relativa à CESE de 2014 o valor de € 774.554, desfavorável à REN e da
qual esta interpôs recurso para o Tribunal Constitucional. Não existe, na presente data, nenhuma decisão
transitada em julgado sobre as várias CESE suportadas pelas sociedades do Grupo REN. Uma vez que a REN
Rede Eléctrica, a REN Gasodutos e a REN Armazenagem procederam ao pagamento da CESE, o resultado destes
processos poderá ter um efeito significativo, mas apenas positivo, na situação financeira da REN. A REN pagou
a CESE para 2017, no valor de €25,8 milhões. O valor total de CESE paga pelas sociedades do Grupo REN e cujo
reembolso está a ser reclamado é de aproximadamente €76 milhões.
13.17.

INFORMAÇÕES SOBRE A DETENÇÃO DE PARTICIPAÇÕES

O Emitente detém atualmente, direta ou indiretamente, as seguintes participações sociais, as quais são
suscetíveis de ter um efeito significativo na avaliação do ativo e passivo, situação financeira, lucros e
prejuízos do Emitente:

Sociedade Participada
REN Serviços, S.A.4
REN Gás, S.A. 5
REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A. 5
REN Trading, S.A. 5
Enondas, Energia das Ondas, S.A. 5
REN – Gasodutos, S.A. 5
REN – Armazenagem, S.A. 5
REN Atlântico – Terminal de GNL, S.A. 5
REN Finance, B.V. 5
Rentelecom – Comunicações, S.A. 5
Centro de Investigação em Energia REN – STATE GRID, S.A.
Aerio Chile Spa5
HCB – Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A.
OMIP – Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A.
OMEL - Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español,

Número de
participações /
ações
170.050.000
539.322.988
586.758.993
50.000
250.000
404.931.169
76.385.561
13.000.000
20.000
20.000
1.500.000
450.000
2.060.661.943
1.044.000
666.666

Percentagem de
capital e de direitos
de voto detidos
100%
100%5
100%
100%
100%
100%6
100%7
100%
100%
100%
50%8
100%9
7,50%
40%10 11
10% 12

4

Incluída no perímetro de consolidação da REN.
É detida indiretamente através da REN Serviços.
6 É detida indiretamente através da REN Gás.
7 É detida indiretamente através da REN Gás.
8 É detida em 49,99990% pela Emitente e indiretamente através da REN Serviços, Enondas e RENTELECOM (detendo 0,00003% cada uma).
9 É detida indiretamente através da REN Serviços.
10 Esta sociedade detém as participações no capital do OMIP que assegura a gestão do Mercado de Derivados do MIBEL juntamente com a OMIClear (Câmara
de compensação do Mercado Energético), uma empresa constituída e detida pelo OMIP, e cujo papel é o de câmara de compensação e de contraparte
central das operações realizadas no mercado a prazo.
11 No âmbito da implementação do acordo entre a República Portuguesa e o Reino da Espanha relativo à constituição de um mercado ibérico da energia
elétrica, a REN detém:
a) uma participação de 40% no capital social do OMIP – Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A., que por sua vez detém (i) 10% no capital
social do OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A. (ii) 50% do capital social do OMIP – Operador do Mercado Ibérico de
Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado, S.G.M.R., S.A. e (iii) e 50% do OMI – Pólo Español S.A.;
Por sua vez, a sociedade OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado,
S.G.M.R., S.A. detém 50% do OMI CLEAR – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.; e
b) uma participação de 10% no capital social do OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A., a sociedade de direito espanhol
contraparte do OMIP – Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A., tendo estas sociedades ainda uma participação (direta e/ou indireta)
de 21% e 12%, respetivamente, no capital social do MIBGAS, S.A.;
O OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A. por sua vez detém (i) 10% no capital social do OMIP – Operador do Mercado
Ibérico (Portugal), SGPS, S.A., (ii) 50% do capital social do OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora
de Mercado Regulamentado, S.G.M.R., S.A. e (iii) e 50% do OMI – Pólo Español S.A..
12 No âmbito da implementação do acordo entre a República Portuguesa e o Reino da Espanha relativo à constituição de um mercado ibérico da energia
5
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Sociedade Participada

Número de
participações /
ações

Percentagem de
capital e de direitos
de voto detidos

200.000
5.418.800
1.265
175.076
14.640.000
1.585.000
549.998

6,67%
1%
8,317%
42,5%13
100%14
100%15
100%16

S.A.
MIBGAS, S.A.
Red Eléctrica Corporatión, S.A.
Coreso, S.A.
Electrogas, S.A.
REN Gás Distribuição SGPS, S.A.
REN PORTGÁS Distribuição, S.A.
REN PORTGÁS GPL, S.A.

A REN Serviços S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula
na Conservatória do Registo Comercial 508 195 390, com o capital social de €170.050.000,00, com sede na
Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, tem como objeto
social a prestação de serviços em matéria energética e de serviços genéricos de apoio ao desenvolvimento
do negócio, de forma remunerada, quer a empresas que com ela se encontrem em relação de grupo quer a
terceiros, bem como a gestão de participações sociais que a sociedade detenha em outras sociedades.
A REN Gás, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula na
Conservatória do Registo Comercial 509 693 008, com o capital social de €539.322.988,00, com sede na
Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, tem como objeto
social assegurar a promoção, o desenvolvimento e a condução de projetos e empreendimentos no setor do
gás natural, bem como proceder à definição da estratégia global e à coordenação das sociedades em que
detenha participação.17
A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa
coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 507 866 673, com o capital social de
€586.758.993,00, com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade,
concelho de Lisboa, tem como objeto social, designadamente, o transporte de eletricidade e a gestão
técnica global do SEN, tendo em vista a segurança e a continuidade do abastecimento de eletricidade no
território do continente.
A REN Trading, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva e de matrícula
na Conservatória do Registo Comercial 508 193 117, com o capital social de €50.000,00, com sede na Avenida
dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, tem como objeto social
a compra, venda, importação e exportação de energia elétrica e a compra e venda de potência e de serviços
de sistema no âmbito da gestão de CAE, bem como a compra e venda de gás natural e de outros combustíveis
para otimização 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

elétrica, a REN detém:
a) uma participação de 40% no capital social do OMIP – Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A., que por sua vez detém (i) 10% no capital
social do OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A. (ii) 50% do capital social do OMIP – Operador do Mercado Ibérico de
Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado, S.G.M.R., S.A. e (iii) e 50% do OMI – Pólo Español S.A.;
Por sua vez, a sociedade OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado,
S.G.M.R., S.A. detém 50% do OMI CLEAR – Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A.; e
b) uma participação de 10% no capital social do OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A., a sociedade de direito espanhol
contraparte do OMIP – Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A., tendo estas sociedades ainda uma participação (direta e/ou indireta)
de 21% e 12%, respetivamente, no capital social do MIBGAS, S.A.;
O OMEL – Operador del Mercado Ibérico de Energía, Polo Español, S.A. por sua vez detém (i) 10% no capital social do OMIP – Operador do Mercado
Ibérico (Portugal), SGPS, S.A., (ii) 50% do capital social do OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora
de Mercado Regulamentado, S.G.M.R., S.A. e (iii) e 50% do OMI – Pólo Español S.A..
13 É detida indiretamente através da Aerio Chile, Spa., que é por sua vez detida a 100% pela REN Serviços, S.A..
14

É detida diretamente através da REN Gás.

15

É detida indiretamente através da REN Gás.

16
17

É detida indiretamente através da REN Gás.
É detida indiretamente através da REN Serviços.
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lei, bem como a realização de quaisquer outras operações com aquelas relacionadas.
A Enondas, Energia das Ondas, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva
e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 509 596 479, com o capital social de €250.000,00,
com sede na Mata do Urso, Guarda Norte, freguesia de Carriço, concelho de Pombal, tem como objeto
social, designadamente, a implementação e gestão da exploração da zona piloto identificada no Anexo I do
Decreto-Lei n.º 5/2008, de 8 de janeiro, incluindo as respetivas instalações de apoio e serviços
complementares e acessórios que possam contribuir para a melhor prossecução dos objetivos respeitantes
à produção de energia elétrica a partir das ondas do mar, promovendo o necessário desenvolvimento
científico e tecnológico.
A REN - Gasodutos, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva e de
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 507 725 689, com o capital social de €404.931.169,00, com
sede na Estrada Nacional 116, Vila do Rei - Bucelas, freguesia de Bucelas, concelho de Loures, tem como
objeto social, designadamente, o transporte de gás natural em alta pressão e a gestão técnica global do
SNGN, tendo em vista a segurança e a continuidade do abastecimento de gás natural no território do
continente.18
A REN Armazenagem, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva e de
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 507 725 441, com o capital social de €76.385.561,00, com
sede na Mata do Urso, Guarda Norte, freguesia de Carriço, concelho de Pombal, tem como objeto social o
armazenamento subterrâneo de gás natural e a construção, exploração e manutenção das infraestruturas 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 atividades correlacionadas.19
A REN Atlântico – Terminal de GNL, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa
coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 504 346 261, com o capital social de
€13.000.000,00, com sede no terminal de GNL, Apartado 268, freguesia de Sines, distrito de Setúbal, tem
como objeto social a receção, armazenamento e regaseificação de GNL em terminal oceânico de GNL e a
construção, exploração e manutenção das infraestruturas 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 atividades
correlacionadas.
A REN Finance, B.V., sociedade de direito holandês, registada na Câmara de Comércio de Amesterdão sob
o número 57903093 com o capital social de €20 .000,00, com sede em DE Cuserstraat 93, Unit 205, 1081 CN,
Amesterdão, Holanda, tem como objeto social: a) participar, financiar, colaborar e conduzir a gestão de
empresas; b) emitir pareceres e prestar outros serviços; c) adquirir, usar e/ou subscrever direitos de
propriedade intelectual e industrial; d) prestar garantias e seguros, ou assumir de outra forma
responsabilidades, quer em conjunto quer individualmente, em relação às obrigações das sociedades do
grupo; e) prestar garantias em relação a dívidas das pessoas coletivas ou outras sociedades de que seja
associada, bem como de terceiros; f) investir em fundos; e g) realizar todas as ações que sejam necessárias
para realizar o objeto social, ou que derivem do mesmo.
A Rentelecom – Comunicações, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa
coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 505 654 598, com o capital social de
€100.000,00, com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho
de Lisboa, tem como objeto social, designadamente, o estabelecimento, a gestão e a exploração de
infraestruturas e sistemas de telecomunicações, e a prestação de serviços de comunicações.
O Centro de Investigação em Energia REN – STATE GRID, S.A., sociedade de direito português, com o
número único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 510 640 591, com o
capital social de €3.000.000,00, com sede na Rua da Cidade de Goa, 4-B, freguesia de Sacavém e Prior
Velho, concelho de Loures, tem como objeto social a implementação de um centro de pesquisa e
desenvolvimento em Portugal, dedicado à pesquisa, desenvolvimento, inovação e demonstração nas áreas
de transporte de eletricidade e gestão de sistemas, a prestação de serviços de consultoria e serviços de
educação e formação no âmbito destas atividades, bem como a realização de todas as atividades conexas e
a prestação de serviços complementares, conexos ou acessórios ao seu objeto social.
18
19

É detida indiretamente através da REN Gás.
É detida indiretamente através da REN Gás.
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A Aerio Chile Spa, sociedade de direito chileno, constituída ao abrigo das leis da República do Chile,
registada sob o número de identificação fiscal 76.618.702-1, com o capital social de €450.000,00, com sede
em Av. Apoquindo 3650, comuna de Las Condes, em Santiago do Chile, tem como objeto social,
designadamente, o estabelecimento, a gestão e a exploração de infraestruturas e sistemas de
telecomunicações, e a prestação de serviços de comunicações com sede em Santiago do Chile, tendo como
objeto social efetuar investimento em todo o tipo de bens, ações e direitos em sociedades e associações de
qualquer natureza, especialmente naquelas entidades ligadas à atividade de transporte de gás natural e à
compra, venda, comercialização, importação e exportação de gás natural, administrar esses investimento
financeiros e receber os direitos e rendas, podendo exercer todos os direitos que lhes correspondam, assim
como realizar todos os demais negócios relacionados que decida o conselho de administração e as demais
atividades que venham a decidir os acionistas de comum acordo.
A HCB – Hidroeléctrica de Cahora Bassa, S.A., sociedade de direito moçambicano, matriculada na
Conservatória do Registo das Entidades Legais de Tete, sob o número 100073889, pessoa coletiva número
400027145, com o capital social de 27.475.492.580,00 Meticais, com sede no Empreendimento
Hidroeléctrico de Cahora Bassa, no Songo, Moçambique, tem como objeto social a exploração, em regime
de concessão, do aproveitamento hidroelétrico de Cahora Bassa e, em geral, a produção, transporte e
comercialização de energia elétrica, incluindo a sua importação e exportação.
O OMIP – Operador do Mercado Ibérico (Portugal), SGPS, S.A., sociedade de direito português, com o
número único de pessoa coletiva e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 509 561 560, com o
capital social de €2.610.000,00, com sede na Avenida Casal Ribeiro, n.º 14, 8º, freguesia de S. Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa, tem como objeto social a gestão de participações sociais noutras sociedades,
como forma indireta do exercício de atividades económicas.
O Operador del Mercado Ibérico de Energía – Polo Español, S.A., sociedade de direito espanhol, registada
no Registo Mercantil de Madrid, sob o número M.199944, com o capital social de €1.999.998,00, com sede
na Calle Alfonso XI, n.º 6, 4.ª plta., 28014 Madrid, tem como objeto social, designadamente, a gestão e
liquidação das operações efetuadas em mercados de eletricidade.
O MIBGAS S.A., sociedade de direito espanhol, com sede na Calle Alfonso XI, n.º 6 – 28014 Madrid – Espanha,
com o capital social de €3.000.000,00, com o objeto social de desenvolvimento de um mercado organizado
de gás natural.
A Red Eléctrica Corporatión, S.A. sociedade de direito espanhol, com sede no Paseo Conde de los Gaitanes,
177 – La Moraleja – 28109 Alcobendas, Madrid, Espanha, com o capital social de €270.540.000,00, com o
número fiscal e de pessoa coletiva A-78003662, registada no Registo Mercantil de Madrid e com o objeto
social de deter, de acordo com a legislação vigente em cada momento, o capital social da sociedade à qual
correspondem as funções de operador dos sistema e gestor da rede de transporte de energia elétrica.
A Coreso, S.A. sociedade de direito belga, registada sob o número 0808.569.630, com o capital social de
€1.000.000,00, com sede em Avenue de Cortenbergh 71, 1000 Brussels, tendo como objeto social,
nomeadamente, a assistência aos TSO Europeus em atividades de coordenação e segurança para permitir o
fornecimento de eletricidade em segurança na Europa.
A Electrogas, S.A, sociedade de direito chileno, constituída ao abrigo das leis da República do Chile,
registada sob o número de identificação fiscal 96.806.130-5, com o capital social de 21.266.155,00 dólares
dos EUA, com sede em calle Alonso de Córdova N.º 5.900, Oficina N° 401, comuna de Las Condes, em
Santiago do Chile, tem como objeto social, designadamente, prestar serviços de transporte de gás natural
e outros combustíveis, por conta própria ou alheia, para o que poderá construir, operar e manter gasodutos,
oleodutos, polidutos e instalações complementares. Com referência a 31 de dezembro de 2016, o capital
próprio desta sociedade ascendia a 40.113 milhares de dólares (42.455 milhares de dólares a 30 de setembro
de 2017), o qual inclui o montante 17.977 milhares de dólares referente ao resultado líquido do período
(15.309 milhares de dólares para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017). O valor de
dividendos referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016 atribuídos à REN ascendeu a 7.934
milhares de dólares, dos quais 5.100 milhares de dólares foram recebidos em maio de 2017 e o remanescente
(2.834 milhares de dólares) recebidos em outubro de 2017.
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A REN Gás Distribuição, SGPS, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva
e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 504 930 087, com o capital social de €73.200.000,00,
com sede na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, tem
como objeto social a gestão de participações noutras sociedades como forma indireta de exercício de
atividades económicas.
A REN PORTGÁS Distribuição, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva
e de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 501 991 476, com o capital social de €7.909.150,00,
com sede Rua Linhas de Torres, 41, Freguesia de Campanhã, concelho do Porto, tem como objeto social
distribuição de gás natural, bem como a produção e distribuição de outros gases combustíveis canalizados
e, ainda, outras atividades relacionadas com o objeto principal, designadamente a produção e
comercialização de equipamentos de queima. Com referência a 31 de dezembro de 2016, o capital próprio
desta sociedade ascendia a 218.603 milhares de Euros, o qual inclui o montante 23.248 milhares de Euros
referente ao resultado líquido do período.
A REN PORTGÁS GPL, S.A., sociedade de direito português, com o número único de pessoa coletiva e de
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 508 627 184, com o capital social de € 549.998,00, com
sede Rua Linhas de Torres, 41, Freguesia de Campanhã, concelho do Porto, tem como objeto social a) A
comercialização de energia sob a forma de gás de petróleo liquefeito, propano ou outro, em conformidade
com as licenças de que for titular, designadamente, a compra e venda, incluindo a revenda, de gás de
petróleo liquefeito, para comercialização a clientes finais ou outros agentes, através da celebração de
contratos bilaterais ou da participação em outros mercados; b) o desenvolvimento e exploração de infraestruturas de gás não reservadas por lei; c) a prestação de serviços de auditoria, manutenção e reparação
de instalações de consumo de gás de petróleo liquefeito, bem como a prestação de serviços de valor
acrescentado na área da comercialização e do consumo; d) a prestação de serviços de estudo, consultoria
e pesquisa de sistemas e processos no sector do gás de petróleo liquefeito.
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14.

DADOS FINANCEIROS SELECIONADOS E INFORMAÇÃO FINANCEIRA PRÓ-FORMA

14.1.

DADOS FINANCEIROS SELECIONADOS

Os dados financeiros que se apresentam seguidamente resultam das demonstrações financeiras consolidadas
e auditadas da REN referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015
e 31 de dezembro de 2016 e aos nove meses findos em 30 de setembro de 2016 e 30 de setembro de 2017
(sendo esta última informação não auditada) e respetivas notas, inseridas por remissão no presente
Prospeto, e devem ser lidos em conjunto com as referidas demonstrações financeiras e com o Capítulo 15 –
“Análise de exploração e da situação financeira do Emitente”.
Indicadores alternativos de desempenho
Foram incluídas neste Prospeto, e em particular no presente Capítulo, algumas medidas financeiras que não
são definidas em IFRS-UE (denominadas indicadores alternativos de desempenho), nomeadamente o EBITDA,
o EBIT, a Dívida Líquida e os Resultados Financeiros Ajustados. Estes indicadores, não sendo uma medida
financeira definida em IFRS-UE, não podem ser considerados uma alternativa a qualquer medida financeira
definida em IFRS-UE, tais como os proveitos, o resultado bruto, outros rendimentos, o resultado líquido ou
os fluxos de caixa das atividades operacionais, nem devem ser considerados de forma isolada. O EBITDA e o
EBIT não indicam necessariamente se os fluxos de caixa serão suficientes ou estarão disponíveis para as
exigências de capital e podem não indicar os resultados das operações do Emitente. Em acréscimo, os
indicadores alternativos de desempenho, tal como definidos neste Prospeto, podem não ser comparáveis
com medidas com designação idêntica usadas por outras sociedades.
Foi ainda incluída neste Prospeto informação relativa ao RAB e à RoR, ambos indicadores regulatórios. Os
valores do RAB médio incluídos neste Prospeto correspondem às médias aritméticas dos valores do RAB da
REN no início e no fim de cada período. Por seu lado, o ponto de partida da RoR, quer da Eletricidade, quer
do Gás Natural, é definido no início de cada período regulatório e a sua evolução está indexada à taxa média
das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos. O Emitente considera que o RAB e a RoR são
indicadores relevantes uma vez que a Sociedade é remunerada pela RoR sobre o RAB médio. Note-se ainda
que o resultado da multiplicação da RoR sobre o RAB médio é denominada neste Prospeto por Remuneração
do RAB. Ver Capítulo 15 – “Análise de Exploração e da Situação Financeira do Emitente” a propósito dos
fatores que afetam os resultados da REN.
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Demonstração consolidada dos resultados 20
Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

janeiro a setembro
2016

2017

(em milhares de €)
Vendas

575

552

569

201

23

Prestações de serviços

570.275

536.544

544.672

403.632

408.058

Rendimentos de construção em ativos concessionados
Ganhos e perdas imputados de associadas e empreendimentos
conjuntos

163.186

240.002

171.247

73.320

80.161

421

768

1.314

983

4.469

Subsídios à exploração

10

-

-

-

-

21.576

41.279

21.649

15.320

19.621

756.042

819.144

739.452

493.455

512.332

(802)

(562)

(450)

(250)

(146)

(142.794)

(222.602)

(155.217)

(61.910)

(67.800)

Fornecimentos e serviços externos

(40.437)

(42.636)

(44.328)

(26.283)

(32.253)

Gastos com pessoal

(53.049)

(51.673)

(49.583)

(37.563)

(37.031)

(202.628)

(209.303)

(214.761)

(160.529)

(162.809)

(1.449)

302

(516)

(322)

27

(28)

(683)

(258)

120

(293)

(11.795)

(11.893)

(12.595)

(9.633)

(10.197)

(453.082)

(539.049)

(477.708)

(296.372)

(310.502)

302.960

280.095

261.743

197.083

201.831

Outros rendimentos operacionais
Rendimentos operacionais
Custo das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados

Depreciações e amortizações
Reversões / (reforços) de provisões
Reversões / (perdas) por imparidade
Outros gastos operacionais
Gastos operacionais
Resultados operacionais

Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

janeiro a setembro
2016

2017

(em milhares de €)
Gastos de financiamento

(131.735)

(110.503)

(91.182)

(74.001)

(54.353)

Rendimentos financeiros

9.001

6.339

5.291

5.911

4.566

Dividendos de empresas participadas

8.569

5.592

5.550

4.260

5.013
(44.774)

Resultados financeiros

(114.165)

(98.572)

(80.341)

(63.830)

Resultados antes de impostos

188.795

181.523

181.403

133.253

157.057

Imposto sobre o rendimento

(50.953)

(39.963)

(55.282)

(36.862)

(42.392)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético

(25.065)

(25.445)

(25.938)

(25.938)

(25.798)

Resultado líquido do período

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

Atribuível a:
Acionistas da Sociedade
Interesses não controlados
Resultado líquido consolidado do período
Resultado por ação (básico e diluído)

20

-

-

-

-

-

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

0,21

0,22

0,19

0,13

0,17

As demonstrações financeiras consolidadas da REN referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 foram objeto de revisão
limitada.
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Demonstração consolidada da posição financeira

Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

janeiro a setembro
2017

(em milhares de €)
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

682

Goodwill
Ativos intangíveis
Participações financeiras em
empreendimentos conjuntos

associadas

e

695

578

498

3.774

3.774

3.397

3.114

3.838.228

3.869.085

3.825.712

3.742.511

12.575

14.588

14.657

165.211

144.443

154.862

150.118

150.574

Instrumentos financeiros derivados

21.970

10.157

20.425

9.431

Outros ativos financeiros

93.482

7

14

24

Ativos disponíveis para venda

Clientes e outras contas a receber

86.182

133.676

10.145

49.545

Ativos por impostos diferidos

65.982

65.838

62.825

71.666

4.267.320

4.252.682

4.087.871

4.192.573

1.779

2.985

1.028

1.204

Ativo corrente
Inventários

459.785

263.766

448.826

354.648

Ativos disponíveis para venda

62.530

-

-

-

Imposto sobre o rendimento a receber

10.219

5.358

-

-

Clientes e outras contas a receber

Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do ativo

8.864

1.510

1.317

-

114.258

63.652

10.783

6.372

657.435

337.271

461.954

362.225

4.924.755

4.589.953

4.549.825

4.554.798
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Exercício findo em 31 de dezembro

janeiro a setembro

2014

2015

2016

2017

534.000

534.000

534.000

534.000

CAPITAL PRÓPRIO
Capital e reservas atribuídas aos detentores de
capital:
Capital social
Ações próprias
Reservas

(10.728)
315.621

(10.728)
325.619

(10.728)
319.204

(10.728)

Resultados acumulados

183.896

196.253

216.527

226.369

Outras variações no capital próprio
Resultado líquido consolidado acumulado do
período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

307.317

-

30

30

30

112.777

116.115

100.183

88.867

1.135.567

1.161.289

1.159.217

1.145.856

2.207.514

1.891.245

2.298.543

2.055.911

126.617

129.217

125.673

121.653

24.581

8.426

12.212

7.615

PASSIVO
Passivo não corrente
Empréstimos obtidos
Obrigações de benefícios de reforma e outros
Instrumentos financeiros derivados
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

4.947

5.717

6.154

6.347

328.228

332.232

318.126

352.484

92.270

88.249

73.027

53.567

2.784.157

2.455.086

2.833.735

2.597.577

396.952

650.755

216.594

505.460

2.369

1.171

801

-

605.710

315.735

311.539

270.517
35.388

Passivo corrente
Empréstimos obtidos
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar
Imposto sobre o rendimento a pagar

-

-

26.875

Instrumentos financeiros derivados

-

5.918

1.063

-

1.005.031

973.579

556.873

811.364

Total passivo

3.789.188

3.428.664

3.390.608

3.408.941

Total capital próprio e passivo

4.924.755

4.589.953

4.549.825

4.554.798

Demonstração consolidada dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de
dezembro
2014

2015

2016

janeiro a setembro
2016

2017

(em milhares de €)
Fluxos de caixa líquidos das atividades
operacionais
Fluxos de caixa líquidos das atividades de
investimento
Fluxos de caixa líquidos das atividades de
financiamento
Aumento líquido/(Diminuição) de caixa e seus
equivalentes
Efeito das taxas de câmbio
Caixa e equivalentes de caixa no início do
período
Caixa e equivalentes de caixa no final do
período

369.413

239.469

314.706

246.663

363.261

(87.806)

(45.419)

(146.349)

(105.111)

(283.766)

(336.134)

(243.110)

(221.216)

(146.132)

(99.196)

(54.527)

(49.060)

(52.859)

(4.580)

(19.701)
1.582

167.126

112.599

63.539

63.539

10.680

112.599

63.539

10.680

58.960

(7.440)
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Outros Dados Financeiros e Operacionais
Exercício findo em 31 de
dezembro
2014

2015

janeiro a setembro

2016

2016

2017

(em milhões de €, salvo indicação diferente; indicadores
alternativos de desempenho, não auditados)
357,2
364,4
505,2
489,7
476,0

EBITDA

163,3

240,4

171,5

73,4

80,3

2.128,1
992,9
1.135,2
1.107,0
294,3
3.529,3

2.143,4
1.055,2
1.088,2
1.155,2
281,2
3.579,8

2.152,7
1.102,6
1.050,1
1.116,1
268,3
3.537,1

2.115,6
1.082,5
1.033,1
1.116,4
269,9
3.502,0

2.129,4
1.117,5
1.011,9
1.076,0
257,2
3.462,5

Remuneração do RAB
Eletricidade
Com prémio
Sem prémio
Gás natural
Terrenos
Total

180,0
92,1
88,0
82,8
0,9
263,7

136,8
71,6
65,2
83,1
1,0
220,9

140,2
76,0
64,2
74,8
1,0
215,9

103,3
55,8
47,5
57,8
0,7
161,8

107,4
59,4
48,1
49,5
0,7
157,6

RoR
Eletricidade
Com prémio
Sem prémio
Terrenos
Gás natural
Total

9,26%
7,76%
0,30%
7,48%
7,47%

6,74%
5,99%
0,36%
7,34%
6,16%

6,88%
6,13%
0,36%
6,70%
6,10%

6,88%
6,13%
0,36%
6,90%
6,16%

7,08%
6,33%
0,37%
6,13%
6,07%

2.436,2
4,8x

2.465,5
5,0x

2.477,7
5,2x

2.484,9
5,2x

2.540,6
5,2x

302,6
3.529,3
8,60%

280,4
3.579,8
7,80%

261,3
3.537,1
7,40%

196,6
3.502,0
7,49%

201,6
3.462,5
7,76%

CAPEX(1)
RAB Médio (2)
Eletricidade
Com prémio
Sem prémio
Gás natural
Terrenos
Total

Dívida líquida(3)
Dívida líquida /EBITDA

Retorno do capital investido antes de impostos
EBIT
RAB médio
Retorno do capital investido antes de impostos

(4)

A tabela abaixo ilustra a reconciliação do EBITDA e do EBIT com o Resultado Líquido nos períodos indicados:
Exercício findo em 31 de
dezembro
2014

2015

janeiro a setembro

2016

2016

2017

(em milhares de €)
líquido(5)

Resultado

112,8

116,1

100,2

70,5

88,9

Depreciações e amortizações

202,6

209,3

214,8

160,5

162,8

(113,8)

(98,8)

(79,9)

(63,4)

(44,5)

51,0

40,0

55,3

36,9

42,4

25,1

25,4

25,9

505,2

489,7

476,0

Resultados financeiros ajustados

(6)

Imposto sobre o rendimento
Contribuição extraordinária sobre o setor
energético
EBITDA

25,9

25,8
364,4
162,8
201,6

Depreciações e amortizações

202,6

209,3

214,8

357,2
160,5

EBIT

302,6

280,4

261,3

196,6
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A tabela abaixo discrimina o EBITDA da REN por segmento. O segmento da eletricidade inclui REN Eléctrica
e Enondas; o segmento do Gás inclui REN Gasodutos, REN Armazenagem e REN Atlântico, e os Outros
englobam as restantes empresa do Grupo REN.
Exercício findo em 31 de
dezembro
2014

Eletricidade
Gás Natural
Outros
Total

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

2015

2016

janeiro a
setembro
2016

2017

(em milhares de €; indicadores alternativos de
desempenho, não auditados)
369,8
332,5
344,4
255,5 268,5
152,9
155,9
150,2
114,2 107,9
(17,4)
1,2
(18,6)
(12,6) (12,0)
505,2
489,7
476,0
357,2 364,4

O Capex corresponde às adições de ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis.
Estes valores não correspondem necessariamente aos valores reportados no Relatório e Contas anual da REN, pois são ajustados ao fim de dois
anos por parte da ERSE e refletidos nos documentos “Proveitos Permitidos e Ajustamentos” relativamente a cada ano, que são publicados no
site dessa entidade.
A dívida líquida é calculada a partir dos Empréstimos Obtidos (incluindo empréstimos correntes e não correntes, conforme apresentado na
demonstração consolidada da posição financeira), ajustados pelos valores de caixa e equivalentes de caixa e derivados de cobertura. Vide
Capítulo 15.2.6– “Endividamento” onde está descrito o endividamento da REN por produto e repartido em Corrente e Não Corrente.
O Retorno do capital investido antes de impostos corresponde ao EBIT dividido pelo RAB médio. O EBIT inclui o impacto do IFRIC 12 (isto é, da
interpretação emitida pelo International Financial Reporting Interpretations Committee do International Accounting Standards Board
relativamente à forma como devem as IFRS-UE ser aplicadas à contabilização, pelos operadores de concessões de serviços, dos direitos e
obrigações relativos aos contratos de concessão de serviços).
Inclui reconhecimento da CESE em 2014, 2015, 2016 e 2017, de €25,1 milhões, €25,4 milhões, €25,9 milhões e €25,8 milhões, respetivamente.
Os resultados financeiros ajustados excluem os custos de 0,4 milhões em 2014, as receitas de 0,3 milhões em 2015, os custos de 0,5 milhões
em 2016, e os custos de 0,5 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016 e de 0,3 milhões no período de n ove meses
findo em 30 de setembro de 2017 relativos aos Financial Transmission Rights. Em termos consolidados, os custos/receitas relativas aos FTRs
não têm impacto nos resultados da REN uma vez que são reconhecidos tanto em proveitos operacionais como em custos financeiros. Assim
sendo, para efeitos de controlo de gestão, este efeito é anulado quer em EBITDA, quer nos resultados financeiros.
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14.2.

INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA

A informação financeira consolidada pró-forma e não auditada incluída abaixo deverá ser lida em conjunto
com o Anexo ao Prospeto que inclui, nomeadamente, informação sobre os dados financeiros utilizados como
base para a compilação desta informação financeira pró-forma, hipóteses, pressupostos e ajustamentos
usados na sua elaboração. Esta informação foi preparada exclusivamente para fornecer informações sobre
como a Aquisição poderia ter afetado as demonstrações financeiras consolidadas da REN em 31 de dezembro
de 2016 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, elaboradas de acordo com as IFRSUE.
Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação hipotética,
não se destina a representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou os resultados
consolidados da REN e EDP Gás.
Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2016
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos
de
REN

EDP Gás

uniformização
4.1; 4.3

7

Custo de Aquisição

Aumento de

Ajustamentos ao

Ajustamento no

da EDP Gás e gastos

capital e

valor de

valor de Ativos

Concentração de
atividades

da transação

financiamento

aquisição

fixos tangíveis

empresariais

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ajustamentos
intragrupo
Pró-forma
6

Ativo
Não corrente
Ativos fixos tangíveis

578

Goodwill
Ativos intangíveis
Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos
Ativos disponíveis para venda
Instrumentos financeiros derivados
Outros ativos financeiros

-

-

-

-

(3.100)

-

-

3.397

26.665

-

-

-

-

-

(26.665)

-

3.397

3.825.712

435.488

7.240

53.631

-

-

-

-

86.196

-

4.401.027

4.718

14.657

-

-

380.304

-

(12.646)

-

(367.658)

-

14.657

150.118

5

-

-

-

-

-

-

-

150.122

20.425

-

-

-

-

-

-

-

-

20.425

14

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Clientes e outras contas a receber

10.145

54.897

(53.631)

120.000

-

12.646

-

-

(120.000)

24.057

Ativos por impostos diferidos

62.825

-

17.145

-

-

-

-

-

-

79.970

4.087.871

524.294

17.145

500.304

-

-

(308.127)

(120.000)

4.698.388

(3.100)

Corrente
Inventários
Clientes e outras contas a receber
Imposto sobre o rendimento a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do Ativo

1.028

1.476

-

-

-

-

-

-

-

2.503

448.826

24.568

-

26.018

-

-

-

-

(29.759)

469.653

-

674

-

-

-

-

-

-

-

1.317

-

-

-

-

-

-

-

-

1.317

10.783

10.236

-

(528.085)

519.629

-

-

-

-

12.562

461.954

36.954

-

(502.067)

519.629

-

4.549.825

561.248

17.145

(1.764)

519.629

-

534.000

(3.100)

674

-

(29.759)

486.710

(308.127)

(149.759)

5.185.097

Capital Próprio
Capital social

73.200

-

-

133.191

-

-

(73.200)

-

667.191

-

-

-

-

116.809

-

-

-

-

116.809

Ações próprias

(10.728)

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.728)

Reservas

319.204

-

-

-

-

-

-

-

-

319.204

Resultados acumulados

216.527

-

-

-

(4.416)

-

-

-

-

212.111
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Prémio de emissão

Outras variações no capital próprio
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido consolidado do período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222.905

-

-

-

-

(2.232)

(220.673)

-

-

100.183

39.851

-

(1.270)

-

-

-

(39.851)

-

98.913

1.159.217

335.956

-

(1.270)

245.584

-

(333.724)

-

1.403.531

2.298.543

130.996

-

-

275.762

-

-

-

(120.000)

2.585.301

125.673

446

-

-

-

-

-

-

12.212

-

-

-

-

-

-

-

-

6.154

1.372

-

-

-

-

-

-

-

7.526

318.126

22.902

-

-

-

-

-

-

-

341.028

(2.232)
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Passivo
Não corrente
Empréstimos obtidos
Obrigações de benefícios de reforma e outros
Instrumentos financeiros derivados
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

126.119
12.212

73.027

8.687

17.145

-

-

-

(868)

25.597

-

123.588

2.833.735

164.403

17.145

-

275.762

-

(868)

25.597

(120.000)

3.195.774

216.594

(26.018)

219.250

Corrente
Empréstimos obtidos

28.674

-

-

-

-

-

-

801

-

-

-

-

-

-

-

-

801

Fornecedores e outras contas a pagar

311.539

28.241

-

-

-

-

-

-

(3.741)

336.039

Imposto sobre o rendimento a pagar

26.875

3.975

-

(494)

(1.717)

-

-

-

-

28.639

Provisões para outros riscos e encargos

Instrumentos financeiros derivados

1.063

-

-

-

-

-

-

-

-

1.063

556.873

60.890

-

(494)

(1.717)

-

-

-

(29.759)

585.792

Total Passivo

3.390.608

225.293

17.145

(494)

274.045

-

(868)

25.597

(149.759)

3.781.566

Total do capital próprio e passivo

4.549.825

561.248

17.145

(1.764)

519.629

-

(3.100)

(149.759)

5.185.097

(308.127)
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício findo em 31 de dezembro de 2016
(Montantes expressos em milhares de Euros
Ajustamentos pró-forma
REN

EDP Gás
7

Vendas

Ajustamentos de

Gastos de

Gastos de

uniformização
4.2

transação

financiamento

5.1

5.2

Amortização
5.5

Ajustamentos
intragrupo

Pró-forma

6

569

2.680

-

-

-

-

-

3.249

Prestações de serviços

544.672

99.846

(22.063)

-

-

-

(18.420)

604.035

Rendimentos de construção em ativos concessionados

171.247

-

23.677

-

-

-

-

194.924

Ganhos e perdas imputadas de associadas e empreendimentos conjuntos
Outros rendimentos operacionais
Total dos rendimentos operacionais
Custo das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados
Fornecimentos e serviços externos

1.314

-

-

-

-

-

-

1.314

21.649

4.001

-

-

-

-

-

25.650

739.452

106.527

1.614

-

-

-

(18.420)

829.173

(450)

(41.349)

22.063

-

-

-

18.420

(1.316)

(155.217)

-

(22.063)

-

-

-

-

(177.280)

(9.621)

-

(1.764)

-

-

-

(49.583)

(3.853)

(1.614)

-

-

-

-

(55.049)

(214.761)

(44.328)

(16.093)

-

-

-

(2.694)

-

(233.548)

Reversões / (reforços) de provisões

(516)

9

-

-

-

-

-

(507)

Reversões / (perdas) por imparidade

(258)

-

-

-

-

-

-

(258)

(12.595)

(3.160)

-

-

-

-

-

(15.755)

(477.708)

(74.068)

(1.764)

-

(2.694)

18.420

261.744

32.459

-

Gastos com pessoal
Depreciações e amortizações do exercício

Outros gastos operacionais
Total dos gastos operacionais
Resultado operacional

(1.614)
-

(1.764)

-

(2.694)

(6.480)

-

-

(8.980)

-

-

(55.713)

(539.427)
289.746

Gastos de financiamento

(91.182)

(106.642)

Rendimentos financeiros

5.291

4.194

-

-

-

-

-

9.485

Dividendos de empresas participadas

5.550

14.433

-

-

-

-

-

19.983

Resultado financeiro

(80.341)

12.147

-

-

(8.980)

-

-

(77.174)

Resultado consolidado antes de impostos

181.403

44.607

(8.980)

-

(1.764)

(2.694)

-

212.572

Imposto sobre o rendimento

(55.282)

(1.052)

-

494

2.515

754

-

(52.571)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE)

(25.938)

(3.704)

-

-

-

-

-

(29.641)

Resultado líquido consolidado do período

100.183

39.851

-

(1.270)

(6.466)

(1.939)

-

130.360

Atribuível a:
Acionistas do grupo REN
Interesses não controlados
Resultado líquido consolidado do período
Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

130.360
130.360
0,20
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Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos pró-forma

REN

EDP Gás
7

Ajustamentos

Custo de Aquisição

Aumento de

Ajustamentos ao

Ajustamento no

Concentração

de

da EDP Gás e gastos

capital e

valor de

valor de Ativos

de atividades

uniformização
4.1; 4.3

da transação

financiamento

aquisição

fixos tangíveis

empresariais

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ajustamentos
intragrupo

Pró-forma

6

Ativo
Não corrente
Ativos fixos tangíveis

-

-

-

-

-

-

3.114

26.665

-

-

-

-

-

(26.665)

-

3.114

3.742.511

498

434.027

57.824

-

-

-

-

77.681

-

4.312.043

Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos

165.211

-

-

383.238

-

(12.646)

-

(370.592)

-

165.211

Ativos disponíveis para venda

150.574

5

-

-

-

-

-

-

-

150.579

9.431

-

-

-

-

-

-

-

-

Goodwill
Ativos intangíveis

Instrumentos financeiros derivados
Outros ativos financeiros

6.595

(2.900)

4.193

9.431

24

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Clientes e outras contas a receber

49.545

62.987

(57.824)

143.000

-

12.646

-

-

(143.000)

67.354

Ativos por impostos diferidos

71.666

-

14.854

-

-

-

-

-

-

86.520

4.192.573

530.279

14.854

526.238

-

-

(2.900)

(319.576)

(143.000)

4.798.468

Corrente
Inventários
Clientes e outras contas a receber
Imposto sobre o rendimento a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do Ativo

1.204

1.454

-

-

-

-

-

-

-

2.658

354.648

15.986

-

4.105

-

-

-

-

(6.872)

367.867

-

3.852

-

-

-

-

-

-

-

3.852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.372

13.824

-

(531.693)

523.989

-

-

-

-

12.492

362.225

35.116

-

(527.588)

523.989

-

-

-

(6.872)

386.870

4.554.798

565.395

14.854

(1.351)

523.989

-

(2.900)

(319.576)

(149.872)

5.185.339

534.000

Capital Próprio
Capital social

73.200

-

-

133.191

-

-

(73.200)

-

667.191

-

-

-

-

116.809

-

-

-

-

116.809

Ações próprias

(10.728)

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.728)

Reservas

307.317

-

-

-

-

-

-

-

-

307.317

Resultados acumulados

226.369

-

-

-

(4.416)

-

-

-

-

221.954
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Prémio de emissão

Outras variações no capital próprio
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido consolidado do período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

250.794

-

-

-

-

(2.232)

(248.562)

-

-

88.867

20.847

-

(973)

-

244

-

144

-

(20.991)

-

88.139

30

1.145.857

344.841

-

(973)

245.828

-

(2.088)

(342.753)

-

1.390.714

2.055.911

Passivo
Não corrente
Empréstimos obtidos

151.907

-

-

279.783

-

-

-

(143.000)

2.344.601

121.653

459

-

-

-

-

-

-

-

122.112

Instrumentos financeiros derivados

7.615

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisões para outros riscos e encargos

6.347

1.387

-

-

-

-

-

-

-

7.734

352.484

16.409

-

-

-

-

-

-

-

368.893

Obrigações de benefícios de reforma e outros

Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

7.615

53.567

10.353

14.854

-

-

-

(812)

23.178

-

101.139

2.597.577

180.515

14.854

-

279.783

-

(812)

23.178

(143.000)

2.952.096

505.460

6.748

-

-

-

-

-

-

(4.105)

508.103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fornecedores e outras contas a pagar

270.517

26.906

-

-

-

-

-

-

(2.767)

294.656

Imposto sobre o rendimento a pagar

35.388

6.385

-

(378)

(1.622)

-

-

-

-

39.772

-

-

-

-

-

-

(1.622)

-

-

-

(6.872)

842.531

23.178

(149.872)

3.794.626

(149.872)

5.185.339

Corrente
Empréstimos obtidos
Provisões para outros riscos e encargos

Instrumentos financeiros derivados

-

-

-

811.364

40.039

-

-

Total Passivo

3.408.941

220.554

14.854

(378)

278.160

-

(812)

Total do capital próprio e passivo

4.554.798

565.395

14.854

(1.351)

523.989

-

(2.900)

(378)

(319.576)
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos pró-forma
Ajustamento no

Ajustamentos de
REN

EDP Gás

Prestações de serviços
Rendimentos de construção em ativos concessionados
Ganhos e perdas imputadas de associadas e empreendimentos conjuntos
Outros rendimentos operacionais
Total dos rendimentos operacionais
Custo das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados
Fornecimentos e serviços externos
Depreciações e amortizações do exercício
Reversões / (reforços) de provisões

Total dos gastos operacionais
Resultado operacional

Amortização

depreciações de
Ativos fixos

Ajustamentos
intragrupo

5.1

5.2

Pró-forma

5.4

5.5

6

-

-

-

-

-

-

1.744

408.058

68.017

(14.005)

-

-

-

-

(11.873)

450.197
95.376

80.161

-

15.215

-

-

-

-

-

4.469

-

-

-

-

-

-

-

4.469

19.621

2.747

-

-

-

-

-

-

22.368
574.154

512.332

72.485

1.210

-

-

-

-

(11.873)

(146)

(26.867)

14.005

-

-

-

-

11.873

(1.135)

(67.800)

-

(14.005)

-

-

-

-

-

(81.805)

(7.078)

-

(1.351)

339

-

-

(37.031)

(2.540)

(1.210)

-

-

-

-

-

(40.781)

(162.809)

(12.101)

-

-

-

200

(2.021)

-

(176.731)

-

(40.343)

(17)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(293)

(10.197)

(2.946)

-

-

-

-

-

-

(13.143)

(310.502)

(51.549)

(1.210)

(1.351)

339

200

(2.021)

11.873

201.831

20.936

-

(1.351)

339

200

(2.021)

-

219.934

(293)

Outros gastos operacionais

financiamento

1.721

27

Reversões / (perdas) por imparidade

transação

23

(32.253)

Gastos com pessoal

Gastos de

tangíveis

uniformização
4.2

7
Vendas

valor das

Gastos de

-

10

(354.220)

Gastos de financiamento

(54.353)

(3.958)

-

-

(5.388)

-

-

-

(63.700)

Rendimentos financeiros

4.566

12.141

-

-

-

-

-

-

16.707

Dividendos de empresas participadas

5.013

-

-

-

-

-

-

-

5.013

Resultado financeiro

(44.774)

8.183

-

-

(5.388)

-

-

-

(41.979)

Resultado consolidado antes de impostos

157.057

29.119

-

(1.351)

(5.049)

200

(2.021)

-

177.955

Imposto sobre o rendimento

(42.392)

(4.457)

-

378

1.414

(56)

566

-

(44.547)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE)

(25.798)

(3.815)

-

-

-

-

-

-

(29.613)

Resultado líquido consolidado do período

88.867

(3.635)

144

-

103.795

20.847

-

(973)

(1.455)

Atribuível a:
Acionistas do grupo REN
Interesses não controlados
Resultado líquido consolidado do período
Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros

103.795
103.795
0,16
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15.

ANÁLISE DE EXPLORAÇÃO E DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EMITENTE

A presente análise acerca da situação financeira e dos resultados operacionais da REN deve ser lida
conjuntamente com as demonstrações financeiras consolidadas, incluindo as suas notas anexas, inseridas
por remissão neste Prospeto. As demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2016, em 31 de dezembro de 2015 e em 31 de dezembro de 2014, assim como as do
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 e em 30 de setembro de 2016, foram preparadas
em conformidade com as IFRS-UE.
A presente análise inclui algumas declarações relativas ao futuro que envolvem riscos e incertezas quanto
ao negócio futuro da REN. Os resultados reais da REN podem diferir materialmente dos resultados
apresentados nas declarações relativas ao futuro. Os fatores que poderão dar origem ou contribuir para tais
diferenças incluem, sem uma limitação dos mesmos, os abordados no Capítulo 4– “Fatores de Risco”, no
Capítulo 13 - “Descrição dos setores de atividade do Emitente” e outros descritos neste Prospeto.
Os resultados incluídos neste capítulo para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro
de 2015 e 31 de dezembro de 2014, e para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, não
incluem o Negócio Adquirido, uma vez que a Aquisição foi concluída em 4 de outubro de 2017.
15.1.

ASPETOS GERAIS

Aspetos Gerais
Segmentos
A REN atua em duas áreas principais de negócio, eletricidade e gás natural, bem como na área secundária
das telecomunicações.
15.2.

RESULTADOS DA EXPLORAÇÃO E SITUAÇÃO FINANCEIRA

15.2.1. Fatores que afetam os resultados da REN
No decurso do período em análise, os resultados da REN foram influenciados pelas RoR reguladas aplicáveis
e pelo valor do RAB de cada atividade regulada da REN. Os resultados da REN foram também afetados pela
capacidade da REN de reduzir ou controlar os seus gastos operacionais, encargos fiscais extraordinários e
alterações de taxas de juro, bem como da venda de participações detidas (durante o exercício de 2015) e
pela compra de participações detidas (durante o exercício de 2017). Os resultados operacionais futuros da
REN também poderão ser afetados por estes fatores, bem como pela Aquisição.
Proveitos permitidos e tarifas
As receitas da REN (provenientes da eletricidade e gás natural, incluindo a distribuição de gás posterior à
Aquisição) são geradas principalmente pelo retorno que recebe sobre o RAB, pela recuperação do valor das
amortizações e pela recuperação dos custos operacionais permitidos pelo regulador.
O retorno sobre o RAB é o produto da taxa de retorno (“RoR”) multiplicada pelo valor do RAB da REN. A
metodologia para calcular a RoR e o seu ponto de partida são ambos definidos pelo regulador no início de
cada período regulatório de três anos. Ao abrigo do atual regime, o período regulatório tem uma duração
de três anos durante o qual os mecanismos e parâmetros para calcular os proveitos permitidos ficam
definidos. O regulador estabelece um limite inferior e superior para a variação da RoR que é indexada à
taxa média das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos. O RAB resulta do valor líquido
dos ativos associados às atividades reguladas no âmbito das concessões de eletricidade e de gás natural. A
evolução do RAB depende do investimento (uma variação positiva) e da amortização dos ativos (uma variação
negativa). Os investimentos adicionais são determinados, em primeira instância, pelas necessidades do país
ao nível das infraestruturas de eletricidade e gás natural. Além disso, a execução deste plano de
investimentos depende da aprovação das autoridades competentes e da capacidade da REN para os
implementar. A metodologia do retorno sobre o RAB aplica-se tanto às atividades da eletricidade como às
do gás natural.
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Em relação à recuperação dos custos operacionais, o montante recuperado pela REN está sujeito a um
mecanismo de limite máximo de receitas, o que significa que existe um montante anual fixo permitido para
essa recuperação. Se os custos operacionais da REN forem inferiores a esse montante, a REN tem um ganho
de eficiência no valor da diferença entre o montante fixo permitido e os custos efetivamente suportados,
tendo um impacto positivo nos resultados da REN. Se os seus custos operacionais forem superiores a esse
limite, a REN tem uma perda de eficiência, afetando negativamente os resultados da REN. O montante
fixado é alterado anualmente de acordo com as metas de eficiência definidas pelo regulador a cada novo
período regulatório de três anos. Estes incentivos aplicam-se às atividades eletricidade e gás natural,
incluindo, a partir da Aquisição, o negócio de distribuição de gás natural da REN.
Em 2009, o regulador introduziu um mecanismo de custos de referência para promover a eficiência dos
custos de investimento da REN na rede elétrica. De acordo com este mecanismo, o custo real de cada projeto
de investimento da REN na rede de transporte de eletricidade que seja enquadrável no mecanismo é
comparado ao seu “custo de referência” aprovado pelo regulador, tendo em conta as características técnicas
do projeto. Se o projeto for considerado eficiente ao abrigo deste mecanismo, um prémio de 75 pontos base
será acrescido à taxa de retorno aplicada aos ativos da eletricidade em causa. Para além do prémio sobre a
RoR, aplicável aos investimentos considerados eficientes, o valor do investimento no RAB resultará da
aplicação do mecanismo num valor intermédio entre o custo real para a REN e o valor de referência (para
efeitos de remuneração e amortização).
Finalmente, na eletricidade, a REN também recebe uma remuneração pelo uso de ativos que tecnicamente
ainda se adequam aos seus fins e que continuam em funcionamento, mas que foram totalmente amortizados
(em termos contabilísticos).
Para uma análise detalhada do cálculo de algumas tarifas do segmento de eletricidade e do segmento de
gás natural, ver o Capítulo 13.8- “Legislação aplicável às atividades do Emitente”.
RAB da Eletricidade
O RAB da eletricidade da REN compreende duas categorias de ativos: (i) ativos relacionados com o transporte
de eletricidade que, tendo entrado em exploração após 1 de janeiro de 2009 e tendo sido construídos de
forma eficiente em termos de custos, auferem a RoR, acrescida de um prémio de 0,75% (o prémio foi
atualizado no novo período regulatório iniciado em 1 de janeiro de 2015, tendo passado de 1,5% para 0,75%)
e (ii) outros ativos relacionados com o transporte de eletricidade e a gestão global técnica do sistema, que
auferem a RoR sem prémio.
O valor médio da primeira categoria de ativos, ou ativos com prémio, foi de €992,9 milhões para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2014, €1.055,2 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
€1.102,6 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de €1.117,5 milhões para o período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2017. A maioria dos ativos da REN construídos após 1 de janeiro
de 2009 é constituída por ativos com prémio.
O valor médio da segunda categoria de ativos, ou ativos sem prémio, foi de €1.135,2 milhões para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2014, €1.088,2 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
€1.050,1 milhões para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e de €1.011,9 milhões para o período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2017. Este decréscimo contínuo é justificado pelo
envelhecimento destes ativos e pelo facto de os novos ativos construídos serem tendencialmente ativos com
prémio. Em 30 de setembro de 2017, 52% do RAB médio da eletricidade era constituído por ativos com
prémio.
O RAB médio total da eletricidade da REN foi €2.128,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2014, €2.143,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, €2.152,7 milhões no exercício findo
em 31 de dezembro de 2016 e €2.129,4 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017.
RAB do Gás Natural
O RAB médio do gás natural foi €1.107,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2014, €1.155,2
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milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, €1.116,1 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2016 e €1.076,0 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017.
Outros ativos regulados
Por motivos históricos, a REN detém outros ativos regulados, nomeadamente os ativos relativos a terrenos
alocados a centrais hídricas e térmicas. O valor médio destes terrenos era de €294,3 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2014, €281,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2015, €268,3
milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, e €257,2 milhões no período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2017.
RoR
A metodologia para calcular a RoR, bem como o seu ponto de partida para o mecanismo de indexação
aplicável durante o período regulatório em causa, é definida pelo regulador no início de cada período
regulatório do gás e eletricidade para cada grupo de atividades reguladas envolvido. O regulador define
igualmente um limite inferior e superior para a RoR. A sua evolução durante o período regulatório é indexada
à taxa média prevalecente das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos. Em relação à
eletricidade, o atual período regulatório teve início em janeiro de 2015 e decorre até ao final de dezembro
de 2017. Em relação ao gás natural, o atual período regulatório teve início em julho de 2016 e termina no
final de junho de 2019.
Em 2015, no início do novo período regulatório da eletricidade, os resultados da REN foram afetados
negativamente pela redução da RoR da eletricidade (a RoR base passou de 7,76% para 5,99%). Em 2016, os
resultados da REN foram mais uma vez penalizados pela redução da RoR, neste caso do setor do gás natural,
na sequência da atualização do seu ponto de partida, decorrente do novo período regulatório iniciado em
julho de 2016. Ambas as reduções refletem as expectativas da ERSE quanto a um melhor comportamento
das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos. A indexação proporcionou um ajustamento
às mudanças das referidas obrigações considerando que a REN opera num país com uma situação de crédito
melhorada mas ainda com dificuldades.
Consequentemente, a RoR base ou sem prémio da REN na eletricidade subiu de 5,99% em 2015 para 6,13%
em 2016, em consequência da evolução positiva das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10
anos. A RoR da REN para o setor do gás desceu de 7,34% em 2015 para 6,70% em 2016, em particular pela
alteração do período regulatório em julho de 2016.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, a RoR base da REN para a eletricidade subiu
para 6,33%, de 6,13% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016, em consequência da
subida da rentabilidade das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos. No mesmo período,
a RoR da REN para o setor do gás natural desceu para 6,13% de 6,90% em 30 de setembro de 2016,
essencialmente, devido à atualização do ponto de partida da RoR para o novo período regulatório que teve
início em julho de 2016.
Gastos Operacionais
Os resultados operacionais da REN são afetados pela sua capacidade de controlar os gastos operacionais. A
REN divide os seus gastos operacionais em gastos operacionais core e gastos operacionais não core. Os gastos
operacionais core são aqueles que respeitam às atividades da REN que podem ser por si controlados,
enquanto parte da respetiva atividade operacional, incluindo a operação e manutenção das redes de
transporte de eletricidade e gás natural. Os restantes gastos são não core, resultando de exigências legais
e regulatórias, que a REN pode recuperar inteiramente através de tarifas, tais como custos de trânsitos de
energia transfronteiriços, custos relativos à limpeza das florestas e custos de desvio de linhas aéreas, entre
outros. O enquadramento regulatório da REN oferece incentivos para a redução de gastos operacionais core
através da utilização de objetivos de eficiência, conforme descrito na secção “Proveitos permitidos e
tarifas” supra.
Nos últimos anos, a REN tem estado a implementar determinadas alterações na sua política de manutenção,
por forma a torná-la mais eficiente do ponto de vista económico, transformando uma política de base
temporal numa política baseada na condição dos ativos.
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Adicionalmente, o número de trabalhadores da REN diminuiu nos últimos anos por via de planos de reforma
antecipada e da rotatividade normal. Consequentemente, os gastos operacionais core da REN decresceram
2,0% em 2016, face a 2015, apresentando um ligeiro crescimento de 0,2% em 2015 face a 2014 (incluindo o
efeito da reclassificação de gastos operacionais não-core para gastos operacionais core). No período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2017, os gastos operacionais core aumentaram 4,9% face ao mesmo
período de 2016, devido essencialmente ao impacto dos custos com a operação de aquisição da Electrogas.
Em 2016, os gastos resultantes de requisitos regulatórios ou de legislação europeia, relacionados com o
funcionamento do mercado europeu de energia foram reclassificados como gastos não core, e os gastos
operacionais não core foram também ajustados para efeitos de comparação.
CESE
Ao abrigo de legislação portuguesa, os operadores energéticos em Portugal passaram a estar sujeitos ao
pagamento da CESE a partir do ano de 2014. A CESE incide sobre o valor contabilístico líquido dos ativos da
REN nas seguintes categorias:


Ativos fixos tangíveis;



Ativos intangíveis (com algumas exceções); e



Ativos financeiros alocados a concessões ou atividades licenciadas.

No que se refere às atividades reguladas, a CESE incide sobre o valor mais elevado entre (i) o valor dos
ativos regulados relevantes (conforme reconhecido pela ERSE a partir de 1 de janeiro de 2014), e (ii) o valor
líquido contabilístico dos referidos ativos.
A CESE consiste na aplicação de uma taxa de 0,85% e não pode, direta ou indiretamente, ser imputada às
tarifas, nem ser considerada para efeitos da determinação do custo de capital dos ativos regulados da REN.
Adicionalmente, a CESE não é dedutível para efeitos fiscais.
A CESE foi reconhecida integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas da REN no período de
nove meses que terminou a 30 de setembro de 2017 no valor de €25,8 milhões. Nos exercícios findos a 31
de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014, a REN registou uma despesa
relativa à CESE no valor de €25,9 milhões, €25,4 milhões e €25,1 milhões, respetivamente. A REN contestou
a legalidade desta taxa, tendo iniciado processos judiciais/arbitrais para reclamar o reembolso dos
pagamentos já efetuados.
É possível que a CESE se mantenha em vigor em exercícios futuros, e não existem garantias de que um
imposto similar ou mais alto não venha a ser criado no futuro, quer com caráter temporário quer
permanente. A manutenção ou extensão da CESE (ou imposição de impostos similares ou mais altos) pode
ter um efeito material adverso para a atividade, situação financeira e resultados da exploração da REN,
podendo também afetar a sua capacidade de pagamento de dividendos.
Taxas de Juro
As taxas de juro influenciam quer os proveitos operacionais da REN quer os seus custos de financiamento.
Para cada período regulatório, o regulador, a ERSE, define a RoR dos negócios da eletricidade e a RoR do
gás com base no custo médio ponderado do capital estimado para a REN. No decurso de cada período
regulatório de 3 anos, as RoR iniciais dos negócios da eletricidade e do gás são revistas anualmente com
base na taxa média das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos. As variações das taxas
de juro das Obrigações do Tesouro refletem as taxas de juro base do mercado e o prémio de risco da
República Portuguesa. Deste modo, se os juros das Obrigações do Tesouro da República Portuguesa
descerem, as RoR dos negócios da eletricidade e do gás da REN reduzem-se igualmente devido à indexação,
sendo também possível a situação inversa.
Por outro lado, as taxas de juro influenciam os gastos de financiamento da REN. Existe uma discrepância
temporal entre uma redução das taxas de juro de mercado e a redução dos juros que a REN paga sobre o
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seu endividamento. Se as taxas de juro da dívida nacional diminuíssem de forma material, as RoR da REN
caíriam com o efeito da indexação, enquanto que os gastos de financiamento levariam tempo a ajustar-se,
por força (i) da componente da dívida exposta a taxa fixa, que apresenta uma periodicidade de refixação
mais longa e (ii) da componente do efetivo spread de crédito, que é apenas ajustado com o refinanciamento
da dívida vincenda, o qual apresenta também uma periodicidade mais longa. Além desta discrepância
temporal, importa salientar que existem outros fatores, nomeadamente a exposição da dívida a taxas de
prazos diversos e riscos específicos da REN, que podem influenciar as RoR e os gastos de financiamento de
forma diferente ou com magnitudes distintas.
Em 30 de setembro de 2017, cerca de 60% dos empréstimos da REN venciam juros a uma taxa fixa e 40% a
uma taxa variável, por comparação com 64% e 36%, respetivamente, em 31 de dezembro de 2016. Em
resultado das alterações das taxas de juro, os empréstimos da REN com taxa de juro variável encontram-se
expostos ao risco de fluxos de caixa, enquanto os empréstimos com taxa de juro fixa ao risco de justo valor.
A REN pretende evitar a volatilidade de gastos de financiamento através do uso de instrumentos financeiros
derivados simples, tais como swaps de taxas de juro, no âmbito dos quais a REN troca, com contrapartes
bancárias, em datas específicas e com maturidades definidas, a diferença entre as taxas de juro fixas e
variáveis, com referência aos montantes nocionais contratados. Um aumento de 0,25% das taxas de juro de
mercado para todas as divisas nas quais a REN tem empréstimos ou instrumentos financeiros derivados, a 31
de dezembro de 2016, resultaria em (i) uma redução do resultado antes de impostos de aproximadamente
€2,2 milhões, comparado com um impacto de €2,6 milhões, se fosse em 31 de dezembro de 2015, e (ii) um
aumento de capital próprio de €6,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, atribuível aos derivados,
comparado com um aumento de €6,8 milhões em 31 de dezembro de 2015.
Aquisições e Alienações
Em 2015, a REN vendeu a sua participação de 1% na Enagás por €63,3 milhões, gerando uma mais valia de
€20,1 milhões e comprou à Galp Energia determinados ativos de armazenamento de gás natural por €71,4
milhões. Em fevereiro de 2017, a REN comprou uma participação de 42,5% no capital social da Electrogas
S.A. por 180 milhões de dólares dos EUA (equivalente a €169 milhões). Estas aquisições e vendas afetam os
resultados de exploração da REN e a possibilidade de comparar os períodos aqui apresentados. Além disso,
por força da Aquisição (que foi fechada a 4 de outubro de 2017), os resultados de exploração da REN
analisados em seguida não serão totalmente comparáveis com os seus futuros resultados de exploração.
15.2.2. Principais RUBRICAS DA DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS
Segue-se uma breve descrição das principais rubricas da demonstração consolidada dos resultados da REN.
Rendimentos operacionais
Os rendimentos operacionais compreendem as seguintes rubricas:


Vendas, que representam principalmente a venda de materiais da RENTELECOM e de valores residuais
de eletricidade gerada em atividades do gás natural.



Prestações de serviços, que representam rendimentos de prestações de serviços, principalmente ao
abrigo das concessões de eletricidade e de gás da REN (através da recuperação de gastos operacionais
e de uma RoR sobre o RAB), bem como das atividades de telecomunicações e trading.



Rendimentos de construção em ativos concessionados, que representam os rendimentos relacionados
com a construção de ativos concessionados, contabilizados de acordo com a IFRIC 12 (isto é, com a
interpretação emitida pelo Internacional Financial Reporting Interpretations Committee do
International Accounting Standards Board relativamente à forma como devem as IFRS-UE ser aplicadas
à contabilização, pelos operadores de concessões de serviços, dos direitos e obrigações relativos aos
contratos de concessão de serviços), e consistem na combinação de investimento e de trabalhos para
a própria entidade capitalizados, que inclui encargos financeiros, de estrutura e de gestão.



Ganhos e perdas imputados de associadas e empreendimentos conjuntos, que representam a quotaparte da REN nos seus resultados.
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Outros rendimentos operacionais, que consistem, essencialmente, no reconhecimento anual dos
subsídios ao investimento em ativos fixos recebidos de entidades governamentais e outras.

Gastos Operacionais
Os gastos operacionais compreendem as seguintes rubricas:


Custos de vendas, que representam o custo dos materiais vendidos.



Gastos de construção em ativos concessionados, que representam o investimento relacionado com a
construção de ativos concessionados subcontratados a fornecedores especializados.



Fornecimentos e serviços externos, que incluem custos pass-through, tais como custos de reserva de
capacidade pagos a geradores de eletricidade, custos relativos à compensação entre operadores de
sistemas de transporte e ao transporte rodoviário de GNL. Também estão incluídos gastos específicos,
tais como gastos de manutenção, honorários pagos a consultores, auditores e outros assessores,
despesas de publicidade e promoção e custos de seguros.



Gastos com pessoal, que correspondem essencialmente a salários, distribuição de resultados,
benefícios e encargos sociais com os funcionários da REN. As variações na rubrica de gastos com
pessoal devem-se, essencialmente, a alterações no número de trabalhadores e no nível de benefícios
atribuídos.



Depreciação e amortização, que consiste na depreciação e amortização de ativos fixos tangíveis e de
ativos intangíveis. Ver Nota 3.4 das demonstrações financeiras consolidadas da REN, inseridas por
remissão neste Prospeto, a propósito da base sobre a qual a REN reconhece a depreciação e
amortização dos seus ativos.



Provisões, que são principalmente provisões para contingências.



Imparidade, que representa uma perda no valor a receber de contas de terceiros, em inventários e
em outros ativos não financeiros, quando a REN estima que estes possam não ser totalmente recebidos
ou recuperáveis.



Outros gastos operacionais, que incluem, essencialmente, os gastos operacionais com a ERSE,
impostos sobre o património, perdas verificadas na alienação e write-off de ativos fixos tangíveis e
intangíveis, bem como donativos.

Resultados Financeiros
Os resultados financeiros consistem em:


Gastos de financiamento, que representam os encargos com juros de financiamento, incluindo os
juros relativos a obrigações, empréstimos bancários e papel comercial emitidos pela REN.



Rendimentos financeiros, que representam o reconhecimento de juros referentes a depósitos junto
de instituições financeiras.



Dividendos, que representam distribuições de lucros a detentores de investimentos em capital
próprio, na proporção das suas detenções de uma classe particular de capital.

Os gastos e rendimentos financeiros são principalmente afetados por alterações de taxas de juro e pelo
montante de capital dos empréstimos da REN.
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Imposto sobre o Rendimento
Em 2015, 2016 e no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, a REN foi tributada em sede
de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas em Portugal à taxa de 21,0%, em comparação com a
taxa de 23,0% aplicável em 2014, em consequência da recente reforma fiscal. Adicionalmente, é aplicada:
(i) uma derrama municipal (até ao máximo de 1,5% da matéria coletável); (ii) uma derrama estadual
adicional de 3,0% sobre o lucro tributável entre €1,5 milhões e €7,5 milhões; (iii) uma derrama adicional de
5,0% sobre o lucro tributável entre €7,5 milhões e €35 milhões; e (iv) uma derrama de 7,0% sobre o lucro
tributável acima de €35 milhões. O lucro tributável difere do resultado líquido determinado
contabilisticamente, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou
tributáveis em exercícios subsequentes, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou
tributáveis, de acordo com as regras fiscais em vigor.
Principais Políticas Contabilísticas
A REN prepara as suas demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as IFRS-UE. Em conformidade
com estas normas, os valores incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas, ou que afetam 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 relevantes para a compreensão das demonstrações financeiras consolidadas, bem como as que, de
acordo com as normas IFRS-UE, 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 acordo com o regime do acréscimo
Os rendimentos e gastos são reconhecidos no período a que respeitam, independentemente da data em que
são recebidos ou pagos, ao abrigo do regime do acréscimo. A diferença entre os montantes recebidos e
pagos, e os respetivos rendimentos e gastos, são reconhecidos como ativos ou passivos, se se qualificarem
como tal.
Rédito
Negócio da eletricidade
O rédito das atividades reguladas é reconhecido com base na quantidade de eletricidade transportada e dos
serviços inerentes prestados, através da aplicação das tarifas definidas anualmente pela ERSE para o
transporte de eletricidade e para a gestão global do sistema, conforme regulamentação aplicável.
A intermediação na compra de eletricidade ao abrigo dos CAE ainda em vigor, nomeadamente da Tejo
Energia e Turbogás, é remunerada através de um mecanismo de incentivos estabelecido pela ERSE em 2008
e atualizado em 2014, por forma a otimizar a gestão dos CAE.
Negócio do gás
O rédito das atividades resultante da concessão do gás é determinado com base: (i) na informação sobre o
descarregamento e regaseificação de unidades de gás no Terminal GNL; (ii) nas unidades de gás injetado,
armazenado e extraído a partir do armazenamento subterrâneo; e (iii) na capacidade usada e unidades de
gás transportadas pela rede de alta pressão.
O rédito das concessões do gás da REN é reconhecido de acordo com o regulamento tarifário publicado pela
ERSE.
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Desvios tarifários
Os regulamentos tarifários dos setores da eletricidade e do gás, emitidos pela ERSE, definem a fórmula de
cálculo dos proveitos permitidos das atividades reguladas e definem os desvios tarifários que são
recuperados por um período que pode ir até ao segundo ano após a data em que os mesmos são gerados. A
legislação aplicável e o enquadramento regulatório suportam o reconhecimento de (i) desvios tarifários
positivos como rédito e ativo e (ii) desvios tarifários negativos como menos rédito e passivo, ambos no ano
em que são determinados.
Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se valorizados ao custo, deduzido de amortizações e perdas por imparidades
acumuladas. Ao abrigo da IFRIC 12, os ativos utilizados diretamente em atividades concessionadas, tendo
em conta a natureza das concessões da REN, são registados como ativos intangíveis (utilizando o modelo do
ativo intangível) e amortizados em função da taxa de amortização das infraestruturas de gás e eletricidade,
durante o período de concessão. O valor residual dos ativos de concessão, à data do seu termo, é devido
pelo concedente. Ver Nota 3.4 das demonstrações financeiras consolidadas da REN.
Os encargos financeiros de empréstimos obtidos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou
produção de ativos fixos tangíveis e intangíveis são capitalizados, fazendo parte do custo do ativo que se
qualifica (ativos que necessitam de um período substancial de tempo para ficarem aptos para o uso
pretendido). A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das atividades de
construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida no final da construção ou quando o projeto em
causa é suspenso, consoante o que se verifique em primeiro lugar.
Imparidade de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida não estão sujeitos a amortização e são testados anualmente para
efeitos de imparidade. Os ativos sujeitos a amortização e depreciação são revistos para efeitos de
imparidade sempre que eventos ou alterações de circunstâncias indiciem que o valor contabilístico não pode
ser recuperado. As amortizações e depreciações são recalculadas prospetivamente de acordo com o valor
recuperável, ajustado da imparidade reconhecida. Uma perda de imparidade é reconhecida pelo montante
do excesso da quantia contabilística do ativo face ao seu valor recuperável na demonstração consolidada
dos resultados.
Ativos financeiros
O Conselho de Administração da REN determina a classificação de instrumentos financeiros à data do
reconhecimento inicial, como um passivo financeiro, um ativo financeiro ou um instrumento de capital
próprio, de acordo com a substância do acordo contratual e as respetivas definições.
Genericamente, consideram-se no âmbito da definição de ativo financeiro, qualquer ativo que seja: (i)
dinheiro; (ii) instrumento de capital próprio de uma outra entidade; ou (iii) direito contratual de receber
dinheiro ou outro ativo financeiro de outra entidade, ou de trocar ativos financeiros ou passivos financeiros
com outra entidade em condições que sejam potencialmente favoráveis.
A REN reconhece um ativo financeiro na demonstração da posição financeira quando se torna parte das suas
disposições contratuais, sendo classificados nas seguintes categorias:


Ativos financeiros ao justo valor por via de resultados – inclui os ativos financeiros não derivados
detidos para negociação e ativos ao justo valor por via de resultados à data do reconhecimento inicial;



Empréstimos concedidos e contas a receber – inclui os ativos financeiros não derivados com
pagamentos fixos ou determináveis não cotados num mercado ativo;



Investimentos detidos até à data de maturidade – inclui os ativos financeiros não derivados com
pagamentos fixos ou determináveis e maturidades fixas, que a entidade tem a intenção e capacidade
de manter até à maturidade; e
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Ativos financeiros disponíveis para venda – inclui todos os outros ativos não enquadráveis nas
categorias acima referidas.

Os ativos financeiros são desreconhecidos quando: (i) os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
financeiro expiram; (ii) são transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios associados à detenção
do ativo financeiro; ou (iii) embora retenha parte dos riscos e benefícios associados à detenção do ativo
financeiro, o controlo do ativo financeiro é transferido.
Os ativos financeiros são inicialmente mensurados pelo seu justo valor. Os custos de transação relacionados
com a aquisição de ativos financeiros disponíveis para venda são incluídos no ativo, enquanto os custos de
transação relacionados com a aquisição de ativos financeiros ao justo valor por via de resultados são
reconhecidos em gastos.
Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros ao justo valor por via de resultados são
subsequentemente registados ao justo valor. As variações de justo valor dos ativos financeiros disponíveis
para venda são reconhecidas diretamente em capital próprio. O justo valor de ativos financeiros cotados é
baseado em preços de mercado (“Bid”). Se não existir um mercado ativo, a REN estabelece o justo valor
através de técnicas de avaliação. Estas técnicas incluem a utilização de preços praticados em transações
recentes, desde que em condições de mercado, e a comparação com instrumentos substancialmente
semelhantes em conjunto com o cálculo dos cash flows descontados, sempre que exista informação
disponível e fazendo o máximo uso de informação de mercado em detrimento de informação interna.
Nas situações em que os investimentos sejam em instrumentos de capital próprio não admitidos à negociação
em mercados regulamentados, e para os quais não é possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, os
mesmos são mantidos ao seu custo de aquisição, deduzido de eventuais perdas de imparidade.
A REN avalia, a cada data de relato, se existe evidência de que um ativo financeiro ou grupo de ativos
financeiros se encontra em imparidade, nomeadamente, da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de
caixa estimados do ativo financeiro ou grupos de ativos financeiros e sempre que possa ser medido de forma
fiável.
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 venha a ocorrer um dispêndio de
recursos internos no pagamento dessa obrigação; e (iii) o montante possa ser estimado com fiabilidade.
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 tal liquidação for considerada
remota.
Benefícios aos empregados
A REN concede complementos de reforma, pré-reforma e sobrevivência, assegura um plano de assistência
médica e outros benefícios tais como prémios de antiguidade, prémios de reforma e subsídios por morte.
Os complementos de reforma e as pensões de sobrevivência concedidos aos empregados constituem um
plano de benefícios definidos, com um fundo autónomo constituído. Os restantes benefícios não se
encontram fundeados, sendo cobertos por provisão específica.
As responsabilidades e os respetivos gastos anuais do plano de benefícios definidos são estimados
anualmente por atuários independentes, utilizando o método da unidade de crédito projetada. O valor
presente da obrigação do benefício definido é determinado com base no montante dos pagamentos futuros
dos benefícios, mediante a aplicação de uma taxa de desconto apropriada. O passivo reconhecido na
demonstração consolidada da posição financeira corresponde ao valor presente da obrigação do benefício,
deduzido do justo valor dos ativos do plano juntamente com ajustamentos relativos a custo de serviços
passados, se aplicável.
Os ganhos e perdas atuariais de todos os benefícios atribuídos pela REN são registados diretamente no capital
próprio.
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CESE
A CESE foi reconhecida integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas da REN do período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2017, no valor de €25,8 milhões. Nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014 foi contabilizado um gasto relativo
à CESE no montante de €25,9 milhões, €25,4 milhões e €25,1 milhões, respetivamente.
15.2.3. Resultados
Demonstração dos resultados consolidada
O quadro seguinte descreve, para cada um dos períodos indicados, algumas das rubricas de ganhos e perdas
nos períodos indicados.
Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

janeiro a setembro

2016

2016

(Auditados)
Vendas
Prestação de serviços
Rendimentos de construção em ativos
concessionados
Ganhos e perdas imputados de associadas
e empreendimentos conjuntos
Subsídios à exploração
Outros rendimentos operacionais
Rendimentos operacionais
Custo das vendas
Gastos de construção em ativos
concessionados
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Depreciações e amortizações
Reversões / (Reforços) de provisões
Reversões / (Perdas) por Imparidade
Outros gastos operacionais
Gastos operacionais
Resultado operacional
Gastos de financiamento
Rendimentos financeiros
Dividendos de empresas participadas
Resultado financeiro
Resultado
consolidado
antes
de
impostos
Imposto sobre o rendimento
Contribuição Extraordinária sobre o Setor
Energético
Resultado líquido consolidado do
período
Atribuível a:
Acionistas da Sociedade
Interesses não controlados
Resultado
período

líquido

consolidado

do

2017

(Não auditados)
(em milhares de €)
569
544.672

201
403.632

23
408.058

73.320

80.161

983
15.320
493.455
(250)

4.469
19.621
512.332
(146)

(44.328)
(49.583)
(214.761)
(516)
(258)
(12.595)
(477.708)

(61.910)
(26.283)
(37.563)
(160.529)
(322)
120
(9.633)
(296.372)

(67.800)
(32.253)
(37.031)
(162.809)
27
(293)
(10.197)
(310.502)

280.095
(110.503)
6.339
5.592
(98.572)

261.743
(91.182)
5.291
5.550
(80.341)

197.083
(74.001)
5.911
4.260
(63.830)

201.831
(54.353)
4.566
5.013
(44.774)

188.795

181.523

181.403

(50.953)

(39.963)

(55.282)

133.253
(36.862)

157.057
(42.392)

(25.065)

(25.445)

(25.938)

(25.938)

(25.798)

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

-

-

-

-

-

112.777

116.115

100.183

70.453

88.867

575
570.275

552
536.544

163.186

240.002

171.247

421

768

1.314

10
21.576
756.042
(802)

41.279
819.144
(562)

21.649
739.452
(450)

(142.794)

(222.602)

(155.217)

(40.537)
(53.049)
(202.628)
(1.449)
(28)
(11.795)
(453.082)

(42.636)
(51.673)
(209.303)
302
(683)
(11.893)
(539.049)

302.960
(131.735)
9.001
8.569
(114.165)
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A tabela seguinte ilustra a reconciliação do EBITDA com o Resultado Líquido nos períodos indicados:
Exercício findo em 31 de dezembro
2014
Resultado líquido (1).......................
Depreciações e amortizações ...........
Resultados financeiros ajustados (2) ....
Imposto sobre o rendimento ............
Contribuição extraordinária sobre o
setor energético .......................
EBITDA .....................................

2015

112,8
202,6
(113,8)
51,0
25,1
505,2

janeiro a setembro

2016

2016

2017

(em milhões de euros)
116,1
100,2
209,3
214,8
(98,8)
(79,9)
40,0
55,3

70,5
160,5
-63,4
36,9

88,9
162,8
-44,5
42,4

25,4
489,7

25,9
357,2

25,8
364,4

25,9
476,0

(1)

Reconhecimento da CESE de €25,1 milhões, €25,4 milhões, €25,9 milhões e €25,8 milhões para 2014, 2015, 2016 e o período de nove meses findo em
30 de setembro de 2017, respetivamente.

(2)

Os resultados financeiros ajustados excluem os custos de 0,4 milhões em 2014, as receitas de 0,3 milhões em 2015, os custos de 0,5 milhões em 2016,
e os custos de 0,5 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016 e de 0,3 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017 relativos aos Financial Transmission Rights. Em termos consolidados, os custos/receitas relativas aos FTRs n ão têm impacto nos
resultados da REN uma vez que são reconhecidos tanto em proveitos operacionais como em custos financeiros. Assim sendo, para efeitos de controlo
de gestão, este efeito é anulado quer em EBITDA, quer nos resultados financeiros.

Comparação do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, com o período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2016
O resultado líquido da REN durante o período de nove meses findo em 30 de junho de 2017, por comparação
com o período correspondente em 2016, foi positivamente afetado pelo reconhecimento do resultado líquido
relativo à aquisição pela REN de 42,5% do capital social da Electrogas em fevereiro e pela melhoria nos
resultados financeiros.
Rendimentos operacionais
O quadro seguinte descreve os rendimentos operacionais da REN relativos ao período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2017 e ao período correspondente de 2016.

Vendas
Prestação de serviços
Rendimentos de construção em ativos
concessionados
Ganhos e perdas imputados a associadas e
empreendimentos conjuntos
Outros Rendimentos Operacionais
Total de Rendimentos Operacionais

Janeiro a setembro
2016
2017
(Não auditado)
(em milhares de €)
201
23
403.632
408.058

Alterações

(178)
4.426

(em %)
(88,8)
1,1

73.320

80.161

6.841

9,3

983

4.469

3.486

354,7

15.320
493.455

19.621
512.332

4.302
18.877

28,1
3,8

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os rendimentos operacionais da REN
aumentaram em €18,9 milhões, ou 3,8%, para €512,3 milhões, por comparação com os €493,5 milhões
verificados no período correspondente em 2016. Este aumento deveu-se, sobretudo, (i) ao aumento de €4,4
milhões em prestações de serviços refletindo a evolução positiva das receitas reguladas, principalmente, os
proveitos de opex, que aumentaram €4,4 milhões, e a recuperação das amortizações, que aumentou €2,6
milhões (incluindo as amortizações de subsídios), parcialmente compensado pela redução de €2,5 milhões
na remuneração dos ativos regulados (incluindo o efeito do alisamento da REN Atlântico) (ii) ao aumento de
€6,8 milhões nas receitas provenientes da construção de ativos concessionados de acordo com o plano de
investimento do Grupo REN, (iii) ao aumento de € 4,3 milhões nos Outros gastos Operacionais e (iv) ao
aumento de €3,5 milhões em ganhos e perdas imputados a associadas e empreendimentos conjuntos,
refletindo o reconhecimento proporcional dos resultados líquidos da participação da REN de 42,5% no capital
social da Electrogas que foi adquirida em fevereiro de 2017.
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Gastos operacionais
O quadro seguinte descreve os gastos operacionais da REN relativos ao período de nove meses findo em 30
de setembro de 2017 e ao período correspondente de 2016.

Custos das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Depreciações e amortizações
Reversões / (Reforços) de provisões
Reversões / (Perdas) por Imparidade
Outros gastos operacionais
Total de gastos operacionais

Janeiro a setembro
Alterações
2016
2017
(Não auditado)
(em milhares de €)
(250)
(146)
104
(61.910)
(67.800)
(5.890)
(26.283)
(32.253)
(5.970)
(37.563)
(37.031)
533
(160.529)
(162.809)
(2.280)
120
(293)
(413)
(322)
27
349
(9.633)
(10.197)
(563)
(296.370)
(310.502)
(14.130)

(em %)
41,8
(9,5)
(22,7)
1,4
(1,4)
(345,1)
108,4
(5,8)
(4,8)

No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os gastos operacionais totais da REN
aumentaram em €14,1 milhões, ou 4,8%, para €310,5 milhões, por comparação com os €296,4 milhões
verificados no período correspondente em 2016. O aumento no total dos gastos operacionais deveu-se
sobretudo ao aumento de €5,9 milhões nos gastos de construção em ativos concessionários e ao aumento
dos fornecimentos e serviços externos em €6,0 milhões. Os gastos operacionais (gastos com pessoal, custos
das vendas, fornecimentos externos e serviços e outros custos operacionais) aumentaram em €5,9 milhões
para €79,6 milhões, por comparação com o terceiro trimestre findo a 30 de setembro de 2016, refletindo
essencialmente um aumento de €2,9 milhões nos gastos operacionais non-core (i.e., os gastos pass-through
totalmente recuperados na tarifa), e custos de €2,0 milhões incorridos com respeito às aquisições da
Electrogas e EDP Gás.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os gastos de construção em ativos
concessionados aumentaram em €5,9 milhões, ou 9,5%, para €67,8 milhões, por comparação com os €61,9
milhões verificados no período correspondente em 2016. Esta alteração está em linha com o plano de
investimento do Grupo REN.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os gastos com pessoal diminuíram em €0,5
milhões, ou 1,4%, para €37,0 milhões, por comparação com os €37,6 milhões verificados no período
correspondente em 2016.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, as depreciações e amortizações aumentaram
em €2,3 milhões, ou 1,4%, para €162,8 milhões, por comparação com os €160,5 milhões verificados no
período correspondente em 2016. O aumento está em linha com o aumento dos ativos brutos.
EBITDA
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, o EBITDA da REN aumentou para €364,4
milhões, por comparação com os €357,2 milhões verificados no período correspondente em 2016. Este
aumento refletiu os impactos positivos do reconhecimento proporcional do resultado líquido da participação
da REN de 42,5% no capital social da Electrogas (€5,8 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017 e €4,6 milhões líquidos de custos de transação), o aumento de €4,4 milhões nos proveitos
de opex, e o aumento de €2,6 milhões na recuperação das amortizações (incluindo as amortizações de
subsídios). Estes efeitos foram parcialmente compensados pela redução de €2,5 milhões na remuneração
dos ativos regulados (incluindo o efeito do alisamento da REN Atlântico) e pelo aumento de €5,9 milhões
nos gastos operacionais no Grupo REN (representando um acréscimo de 8,0%), que refletiram o aumento de
€2,9 milhões nos gastos operacionais non-core (i.e., os gastos pass-through totalmente recuperados na
tarifa), e gastos adicionais de €2,0 milhões incorridos referentes às aquisições da Electrogas e da EDP Gás.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, o EBITDA para o segmento da eletricidade
aumentou para €268,5 milhões, por comparação com os €255,5 milhões verificados no período
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correspondente em 2016. Este aumento é devido principalmente ao aumento da remuneração base dos
ativos regulados da eletricidade (um aumento de €4,1 milhões), devido à tendência positiva das Obrigações
do Tesouro da República Portuguesa a 10 anos que levaram a um aumento da taxa de retorno, e a um
aumento da recuperação das amortizações em €2,3 milhões (incluindo as amortizações de subsídios).
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, o EBITDA para o segmento do gás natural
diminuiu para €107,9 milhões, por comparação com os €114,2 milhões verificados no período correspondente
em 2016. Este decréscimo refletiu a redução da remuneração dos ativos regulados (incluindo o efeito de
alisamento da REN Atlântico) que diminuiu em €6,6 milhões no seguimento das alterações aos parâmetros
da RoR introduzidos pelo novo período regulatório do gás iniciado em julho de 2016.
Resultados Financeiros
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os resultados financeiros da REN aumentaram
em €19,1 milhões, ou 29,9%, para €-44,8 milhões, por comparação com os €-63,8 milhões verificados no
período correspondente em 2016. O aumento dos resultados financeiros foi principalmente impulsionado
por um decréscimo nos custos da dívida, que caíram para 2,6% a 30 de setembro de 2017 de 3,2% a 30 de
setembro de 2016. O nível de dívida líquida aumentou para €2.540,6 milhões, por comparação com os
€2.484,9 milhões verificados em 30 de setembro de 2016, refletindo um aumento de 2,2% devido à aquisição
da Electrogas (aumentando a dívida líquida em €169 milhões).
Imposto sobre o rendimento
O encargo com o imposto sobre o rendimento suportado pela REN aumentou em €5,5 milhões, ou 15,0%,
para €42,4 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, por comparação com o
período correspondente em 2016, refletindo um aumento nos lucros antes do imposto sobre o rendimento.
A taxa de imposto efetiva (imposto enquanto percentagem do resultado antes de imposto) diminuiu de 27,7%
para 27,0%.
CESE
A CESE foi reconhecida integralmente nas demonstrações financeiras consolidadas da REN a 30 de setembro
de 2017 e de 2016, nos valores de €25,8 milhões e €25,9 milhões, respetivamente.
Deste valor relativo ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, €18,4 milhões
corresponderam ao segmento da eletricidade e €7,4 milhões ao segmento do gás natural, por comparação
com os €18,3 milhões e €7,6 milhões, respetivamente, verificados no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2016.
Comparação do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 com o exercício findo em 31 de dezembro
de 2015
Rendimentos operacionais
O quadro seguinte descreve os rendimentos operacionais da REN para os exercícios findos a 31 de dezembro
de 2015 e 2016.

Vendas
Prestação de serviços
Rendimentos de construção em ativos
concessionados
Ganhos e perdas imputados a associadas e
empreendimentos conjuntos
Outros Rendimentos Operacionais
Total de Rendimentos Operacionais

Exercício findo a 31 dezembro
2015
2016
(Auditado)
(em milhares de €)
552
569
536.544
544.672

Alterações

18
8.129

(em %)
3,2
1,5

240.002

171.247

(68.755)

(28,6)

768
41.279
819.144

1.314
21.649
739.452

546
(19.630)
(79.692)

71,1
(47,6)
(9,7)
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os rendimentos operacionais da REN diminuíram em €79,7
milhões, ou 9,7%, para €739,5 milhões, em comparação com €819,1 milhões em 2015. A contribuir para este
decréscimo estiveram, principalmente, a redução de €68,8 milhões nos rendimentos de construção em ativos
concessionários, refletindo a aquisição à Galp Energia dos ativos de armazenamento subterrâneo de gás
natural em 2015 (€71,4 milhões) (de acordo com IFRIC 12, a REN contabiliza os gastos de capital como
rendimentos operacionais e como gastos operacionais, não tendo assim, por esta via, impacto em EBITDA).
Além disso, os rendimentos operacionais em 2015 sofreram o efeito positivo da mais-valia com a venda da
participação da REN na Enagás (€20,1 milhões).
O aumento verificado ao nível dos proveitos decorrentes de serviços prestados, refletiu essencialmente, (i)
o aumento dos proveitos de recuperação de amortizações (+€5,8 milhões, incluindo as amortizações de
subsídios), consistente com o aumento da base de ativos regulada, (ii) o aumento do incentivo à manutenção
em operação de ativos já em fim de vida útil (+€2,2 milhões), (iii) o aumento na remuneração dos ativos do
setor elétrico (+€3,4 milhões) devido ao aumento na taxa base de remuneração de 5,99% para 6,13%, que
se encontra indexada à evolução média diária das cotações das Obrigações do Tesouro a 10 anos, e ao ligeiro
aumento no RAB médio; parcialmente compensado pela redução da remuneração da base de ativos regulada
do gás (-€5,8 milhões, incluindo o efeito do alisamento da REN Atlântico), no qual a RoR reduziu de 7,34%
para 6,70%, essencialmente devido à atualização do ponto de partida da RoR (que passou de 8,00% para
5,90%) com o novo período regulatório.
Gastos Operacionais
O quadro seguinte descreve os gastos operacionais para cada um dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2015 e 2016.

Custos das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Depreciações e amortizações
Reversões / (Reforços) de provisões
Reversões / (Perdas) por Imparidade
Outros gastos operacionais
Total de gastos operacionais

Exercício findo a 31 dezembro
Alterações
2015
2016
(Auditado)
(em milhares de €)
(562)
(450)
112
(222.602)
(155.217)
67.385
(42.636)
(44.328)
(1.693)
(51.673)
(49.583)
2.090
(209.303)
(214.761)
(5.459)
302
(516)
(818)
(683)
(258)
425
(11.893)
(12.595)
(702)
(539.049)

(477.708)

61.342

(em %)
20,0
30,3
(4,0)
4,0
(2,6)
(270,9)
62,3
(5,9)
11,4

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o total de gastos operacionais da REN atingiu €477,7 milhões
que, comparado com €539,0 milhões em 2015, corresponde a uma redução de €61,3 milhões ou de 11,4%. A
diminuição nos gastos operacionais deveu-se, principalmente, a uma redução de €67,4 milhões nos gastos
de construção em ativos concessionados, refletindo a aquisição à Galp Energia dos ativos de armazenamento
subterrâneo de gás natural em 2015 (€71,4 milhões), parcialmente compensada pelo aumento das
amortizações em €5,5 milhões. Os gastos operacionais (gastos com pessoal, custo das vendas, fornecimentos
e serviços externos e outros gastos operacionais) foram de €107,0 milhões em 2016, em linha com 2015. Por
outro lado, os custos operacionais core diminuíram 2,0%, comparativamente a 2015, refletindo os esforços
contínuos de aumento da eficiência operacional do Grupo.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os gastos de construção em ativos concessionados
diminuíram €67,4 milhões, ou 30,3%, para €155,2 milhões, por comparação com os €222,6 milhões
verificados em 2015. Esta diminuição deveu-se sobretudo à aquisição à Galp Energia dos ativos de
armazenamento de gás natural em 2015 (€71,4 milhões).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os gastos com pessoal diminuíram €2,1 milhões, ou 4,0%,
para €49,6 milhões, por comparação com os €51,7 milhões verificados em 2015. Esta diminuição reflete os
esforços de aumento da eficiência da REN.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, as depreciações e amortizações aumentaram €5,5 milhões,
ou 2,6%, para €214,8 milhões, por comparação com os €209,3 milhões verificados em 2015. Este aumento
deveu-se sobretudo ao aumento da base de ativos bruta.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os outros gastos operacionais mantiveram-se estáveis, por
comparação com o exercício findo em 31 de dezembro de 2015.
EBITDA
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o EBITDA da REN situou-se nos €476,0 milhões,
correspondendo a uma diminuição de €13,6 milhões, ou 2,8% comparativamente a 2015. Esta evolução foi
fortemente influenciada pelos efeitos não recorrentes verificados em 2015 com a venda da participação de
1% que o Grupo REN detinha na Enagás (€20,1 milhões) e pela redução da remuneração da base de ativos
regulada (-€2,4 milhões, incluindo o efeito do alisamento da REN Atlântico), parcialmente compensada pelo
aumento dos proveitos de recuperação de amortizações (+€5,8 milhões, incluindo as amortizações de
subsídios) e melhoria no incentivo à manutenção de ativos em fim de vida útil (+€2,2 milhões).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o EBITDA da REN para o segmento da eletricidade foi de
€344,4 milhões, um aumento de €11,9 milhões, ou 3,6%, comparativamente a 2015. Este aumento deveu-se
sobretudo i) ao crescimento do retorno sobre a base de ativos regulada da eletricidade (€3,4 milhões), que
beneficiou de um aumento na RoR devido à tendência positiva das taxas de rendibilidade das obrigações a
10 anos da República Portuguesa, ii) à melhoria dos incentivos para manter em funcionamento os ativos em
fim de vida (€2,2 milhões) e iii) ao aumento na recuperação das depreciações (€4,0 milhões, incluindo as
amortizações de subsídios).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o EBITDA da REN para o segmento do gás natural foi de
€150,2 milhões, um decréscimo de €5,6 milhões, ou 3,6%, comparativamente a 2015. Esta diminuição deveuse sobretudo a uma redução na remuneração dos ativos regulados (€5,8 milhões inferior, incluindo o efeito
do alisamento da REN Atlântico), na sequência das alterações ao mecanismo da RoR introduzidas pelo novo
quadro regulatório do gás iniciado em julho de 2016 (o ponto de partida da RoR diminuiu de 8,00% para
5,90%).
Resultados Financeiros
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os resultados financeiros da REN aumentaram em €18,2
milhões, ou em 18,5%, para €-80,3 milhões, comparados com €-98,6 milhões em 2015. Este aumento deveuse, fundamentalmente, aos custos financeiros inferiores, como resultado do refinanciamento de dívida em
condições mais competitivas, fruto da melhoria das condições dos mercados de crédito, e também por
operações de financiamento oportunistas, com prazos mais curtos, sistematicamente renovadas. O nível de
dívida líquida da REN aumentou para €2.477,7 milhões em 2016, dos anteriores €2.465,5 milhões em 2015
(um aumento de 0,5%). O custo médio de financiamento da REN diminuiu para 3,2% em 2016, em comparação
com os 4,1% em 2015 – para informação mais detalhada deverá ser consultado o Capítulo 15.2.6 Endividamento. Os rendimentos financeiros diminuíram em 16,5%, de €6,3 milhões em 2015 para €5,3
milhões em 2016. Os rendimentos de investimento (dividendos) mantiveram-se estáveis entre 2015 e 2016.
Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre o rendimento da REN aumentou para €55,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro
de 2016, comparativamente com €40,0 milhões em 2015. A taxa efetiva de imposto da REN (percentagem
sobre o resultado antes de imposto) aumentou de 22,0% para 30,5%, refletindo o efeito não recorrente em
2015 de €9,9 milhões, relativo à recuperação de impostos associados à imparidade/reavaliação de ativos
gerada aquando da cisão da REN do Grupo EDP e o aumento de imposto relacionado com a operação de troca
parcial das emissões obrigacionistas da REN.
CESE
Os pagamentos da CESE mantiveram-se fundamentalmente estáveis entre 2015 e 2016.
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Resultados Líquidos
Face ao exposto, os resultados líquidos diminuíram em 13,7%, de €116,1 milhões em 2015 para €100,2
milhões em 2016.
Comparação do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 com o exercício findo em 31 de dezembro
de 2014
Em 2015, a atividade operacional refletiu a recente alteração regulatória no setor elétrico, verificando-se
uma diminuição na taxa de remuneração da eletricidade, parcialmente compensada pela mais-valia gerada
com a venda da participação financeira de 1% na Enagás.
Os resultados da REN beneficiaram ainda da redução dos gastos de financiamento, decorrentes da redução
do custo médio da dívida e refinanciamento da dívida vincenda em termos claramente mais competitivos,
fruto da melhoria das condições do mercado.
Rendimentos operacionais
O quadro seguinte descreve os rendimentos operacionais da REN para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2015.

Vendas
Prestação de serviços
Rendimentos de construção em ativos concessionados
Ganhos e perdas imputados de associadas e empreendimentos
conjuntos
Subsídios à exploração
Outros rendimentos operacionais
Total de rendimentos operacionais

Exercício findo em 31
Alterações
dezembro
2014
2015
(Auditado)
(em milhares de €)
(em %)
575
552
(24)
(4,1)
570.275
536.544
(33.731)
(5,9)
163.186
240.002
76.816
47,1
421
768
347
82,5
10
21.576
756.042

41.279
819.144

(10)
19.703
63.101

(100,0)
91,3
8,3

No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os rendimentos operacionais da REN aumentaram em €63,1
milhões, ou 8,3%, para €819,1 milhões, comparativamente com os €756,0 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2014, devido, principalmente, ao aumento de aproximadamente €76,8 milhões nos
rendimentos de construção em ativos concessionados e de €19,7 milhões em outros rendimentos
operacionais, parcialmente compensados pela redução de €33,7 milhões na rubrica de prestação de serviços.
Os rendimentos de construção em ativos concessionados aumentaram em €76,8 milhões, sobretudo devido
à aquisição à Galp Energia dos ativos de armazenamento de gás natural (€71,4 milhões).
O aumento em Outros rendimentos operacionais reflete, essencialmente, a mais-valia gerada com a venda
da participação da Enagás (€20,1 milhões).
A redução na rubrica de prestação de serviços reflete (i) a diminuição na taxa base de remuneração do RAB
médio de eletricidade da REN de 7,76% em 2014 para 5,99% em 2015, parcialmente compensada pelo
aumento do RAB médio da eletricidade (excluindo terrenos) em €15 milhões em 2015 (principalmente um
aumento nos ativos com prémio e uma redução nos ativos sem prémio), e (ii) um aumento do RAB médio do
gás natural da REN em €48 milhões em 2015, influenciado pela aquisição dos ativos de armazenamento
subterrâneo de gás natural à Galp Energia, apesar de ligeiramente compensado pela diminuição da RoR
média do setor de gás natural da REN de 7,48% em 2014 para 7,34% em 2015.
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Gastos operacionais
O quadro seguinte descreve os gastos operacionais da REN para cada um dos exercícios findos a 31 de
dezembro de 2014 e 2015.
Exercício findo a 31
dezembro
2014
2015
(em milhares de €)
Custos das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Depreciações e amortizações
Reversões / (Reforços) de provisões
Reversões / (Perdas) por Imparidade
Outros gastos operacionais
Total de gastos operacionais

(802)
(142.794)
(40.537)
(53.049)
(202.628)
(1.449)
(28)
(11.795)
(453.082)

(562)
(222.602)
(42.636)
(51.673)
(209.303)
302
(683)
(11.893)
(539.049)

Alterações

240
(79.808)
(2.099)
1.376
(6.675)
1.751
(655)
(98)
(85.967)

(em%
)
29,9
(55,9)
(5,2)
2,6
(3,3)
120,9
(2.339,3)
(0,8)
(19,0)

No exercício findo a 31 de dezembro de 2015, o total de gastos operacionais correspondeu a €539,0 milhões
que, comparado com os €453,1 milhões em 2014, resultou num aumento de €86,0 milhões ou de 19,0%.
A variação nos gastos operacionais é atribuível a (i) um aumento de €79,8 milhões nos gastos de construção
em ativos concessionados e a (ii) um aumento de €6,7 milhões nas depreciações e amortizações, refletindo
o aumento da base de ativos. Por outro lado, os gastos operacionais (gastos com o pessoal, custos das
vendas, fornecimentos e serviços externos e outros gastos operacionais) foram cerca de €106,8 milhões em
2015, em linha com 2014 aproximadamente €106,2 milhões, e os gastos operacionais core corresponderam
a cerca de €90,1 milhões.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os gastos de construção em ativos concessionados
aumentaram em €79,8 milhões, ou 55,9%, para €222,6 milhões, por comparação com os €142,8 milhões
verificados em 2014, refletindo a aquisição à Galp Energia dos ativos de armazenamento de gás natural em
2015 (€71,4 milhões).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os gastos com pessoal diminuíram €1,4 milhões, ou 2,6%,
para €51,7 milhões, por comparação com os €53,0 milhões verificados em 2014, refletindo os esforços da
REN para aumentar a eficiência.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, as depreciações e amortizações aumentaram €6,7 milhões,
ou 3,3%, para €209,3 milhões, por comparação com os €202,6 milhões verificados em 2014. Este aumento
deveu-se sobretudo ao aumento da base de ativos bruta.
Os outros gastos operacionais mantiveram-se estáveis (€11,8 milhões em 2014 e €11,9 milhões em 2015).
EBITDA
No exercício findo a 31 de dezembro de 2015, o EBITDA da REN diminuiu em €15,5 milhões, ou 3,1%, para
€489,7 milhões, dos €505,2 milhões em 2014, devido, principalmente, (i) à redução da remuneração da base
de ativos regulada de €40,9 milhões (incluindo o efeito do alisamento da REN Atlântico), verificada
essencialmente nos ativos do sector elétrico, refletindo a redução da taxa média de remuneração de ativos
sem prémio de 7,76% em 2014 para 5,99% em 2015, e da taxa de remuneração com prémio de 9,26% para
6,74%, e (ii) ao decréscimo nos proveitos de Opex do grupo (€8,8 milhões), resultante essencialmente da
revisão do limite máximo dos custos permitidos na atividade de transporte da eletricidade no novo período
regulatório. Estes efeitos foram parcialmente compensados pela mais-valia gerada com a venda da
participação da Enagás (€20,1 milhões), pela evolução dos proveitos de recuperação de amortizações (+€7,3
milhões, incluindo as amortizações de subsídios) e pelo aumento da remuneração dos ativos em fim de vida
útil (+€9,9 milhões).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, o EBITDA para o segmento da eletricidade diminuiu em
€37,2 milhões, ou 10,1%, para €332,5 milhões, por comparação com os €369,8 milhões verificados em 2014,
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sobretudo devido às alterações no quadro regulatório da eletricidade (um novo período regulatório para a
eletricidade começou em janeiro de 2015), em particular no mecanismo de indexação da RoR (a RoR base
diminuiu de 7,76% para 5,99%), que levou a uma diminuição do retorno sobre ativos regulados de €43,3
milhões.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, o EBITDA para o segmento do gás natural aumentou em €3,0
milhões, ou 2,0%, para €155,9 milhões, por comparação com os €152,9 milhões verificados em 2014, dos
quais €2,4 milhões se devem à recuperação da depreciação (incluindo as amortizações de subsídios).
Resultados financeiros
No exercício findo a 31 de dezembro de 2015, os resultados financeiros da REN aumentaram em €15,6
milhões, ou 13,7%, para €-98,6 milhões, comparados com €-114,2 milhões em 2014. Esta evolução reflete
principalmente os custos financeiros inferiores, que resultam da redução do nível da dívida bruta e,
sobretudo, do refinanciamento de dívida vincenda em termos mais competitivos, fruto da melhoria das
condições dos mercados de crédito. O nível de dívida líquida da REN aumentou para €2.465,5 milhões, dos
anteriores €2.436,2 milhões em 2014 (um aumento de 1,2%). O custo médio da dívida diminuiu de 4,67%,
em 31 de dezembro de 2014, para 4,05%, em 31 de dezembro de 2015. Os rendimentos financeiros
diminuíram em 29,6%, de €9,0 milhões em 2014 para €6,3 milhões em 2015. Os rendimentos do investimento
(dividendos) diminuíram em 34,7%, de €8,6 milhões em 2014 para €5,6 milhões em 2015, na sequência da
venda da participação da Enagás em 2015.
Imposto sobre o rendimento
No exercício findo a 31 de dezembro de 2015, o imposto sobre o rendimento diminuiu €11,0 milhões, ou
21,6%, para €40,0 milhões, em comparação com os €51,0 milhões em 2014. A taxa efetiva de imposto
(percentagem sobre o resultado antes de imposto) diminuiu de 27,0% para 22,0%, devido, essencialmente,
ao efeito não recorrente, no montante de €9,9 milhões, relativo à recuperação de impostos associados à
imparidade/reavaliação de ativos gerada aquando da cisão da REN do Grupo EDP.
CESE
Os pagamentos da CESE mantiveram-se fundamentalmente estáveis entre 2014 (€25,1 milhões) e 2015 (€25,4
milhões).
Resultados Líquidos
Face ao exposto, os resultados líquidos aumentaram 3,0%, de €112,8 milhões em 2014 para €116,1 milhões
em 2015.
15.2.4. LIQUIDEZ E RECURSOS FINANCEIROS
Aspetos Gerais
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são influenciados significativamente pelas alterações nos
desvios tarifários gerados em cada ano nas atividades principais da REN, tendo impacto na evolução da
dívida financeira da REN. A REN gere estas variações através da utilização de recursos de financiamento
flexíveis, particularmente o papel comercial, para assegurar uma gestão financeira eficiente.
A construção das infraestruturas de eletricidade e gás natural requer investimento de capital intensivo e a
REN considera expectável vir a ter requisitos de capital e de liquidez significativos e necessários à operação
e desenvolvimento do seu negócio.
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Liquidez
As principais fontes de liquidez da REN têm consistido tradicionalmente em fluxos de caixa líquidos, gerados
pelas atividades operacionais, em linhas de crédito contratadas e financiamentos obtidos junto de
instituições de crédito, e em transações nos mercados de capitais.
Em 30 de setembro de 2017, a REN dispunha de empréstimos bancários contratados e não utilizados e de
caixa e de equivalentes de caixa no montante de €979 milhões (este valor não inclui o montante disponível
de €532 milhões relativo ao bridge loan celebrado em maio de 2017 (com o prazo inicial de sete meses, com
opção de prorrogação pela REN por dois períodos adicionais de seis meses cada, tendo sido já prorrogado
uma vez) e cujo propósito respeita exclusivamente ao pagamento do preço de aquisição da EDP Gás, o que
ocorreu em 4 de outubro de 2017), tendo assim uma posição de liquidez sustentada.
O quadro seguinte descreve a demonstração consolidada dos fluxos de caixa da REN para cada um dos três
exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 2015 e 2016, respetivamente, e para os períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2016 e 2017.
Exercício findo a 31 de dezembro
2014
2015
2016
(Auditados)
(em milhares de €)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes (1)
Pagamentos a fornecedores (1)
Pagamentos ao pessoal
Recebimento/(pagamento) do imposto sobre o
rendimento
Outros recebimentos/(pagamentos) relativos à
atividade operacional
Fluxos de caixa líquidos das atividades
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de
investimento
Recebimentos relativos a:
Ativos disponíveis para venda
Ativos fixos tangíveis
Outros ativos financeiros
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Pagamentos relativos a:
Outros ativos financeiros
Participações financeiras em empresas
associadas e empreendimentos conjuntos
Ativos disponíveis para venda
Ativos Fixos Tangíveis
Ativos Intangíveis – Ativos de concessão
Fluxos de caixa líquidos das atividades de
investimento
(1)

2.459.521
(1.841.765)
(62.993)

1.951.951
(1.514.879)
(62.508)

(98.159)

(39.229)

(87.190)

1.872.348
(1.388.869)
(64.113)

janeiro a setembro
2016
2017
(Não Auditados)
1.385.544
(1.036.350)
(47.828)

1.801.293
(1.315.949)
(50.171)

(34.453)

(21.858)

(63.381)

(95.865)

(70.206)

(32.844)

(8.532)

369.413

239.469

314.706

246.663

363.261

―
―
22.728
1.154
7.510
8.422

63.278
3
100.857
10.380
174
5.513

128
2.172
7
5.466

–
–
100
5
5.466

–
–
1.309
5.647
12
9.250

-

-

-

-

-

(100)
(8)
(127.510)

(208)
(2)
(225.414)

(202)
(20)
(153.900)

(202)
(19)
(110.462)

(169.285)
(239)
(130.460)

(87.806)

(45.419)

(146.349)

(105.111)

(283.766)

os montantes destas rubricas incluem pagamentos e recebimentos relativos a atividades em que a REN atua enquanto
agente, cujos gastos e rendimentos são anulados na demonstração consolidada dos resultados da REN.
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Fluxos de caixa das atividades de
financiamento
Recebimentos relativos a:
Empréstimos obtidos
Juros e rendimentos similares
Instrumentos financeiros derivados
Pagamentos relativos a:
Empréstimos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Fluxos de caixa líquidos das atividades de
financiamento
Aumento líquido/ (Diminuição) de caixa e
seus equivalentes
Efeito das taxas de câmbio
Caixa e equivalentes de caixa no início do
período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
período

Exercício findo a 31 de dezembro
2014
2015
2016
(Auditados)
(em milhares de €)

janeiro a setembro
2016
2017
(Não Auditados)

4.580.500
73
-

3.043.500
15.007

5.546.236
17.757
-

4.313.500
-

3.618.800
-

(4.700.564)
(125.493)
(90.650)

(3.110.844)
(100.122)
(90.650)

(5.570.474)
(124.084)
(90.650)

(4.267.284)
(101.697)
(90.650)

(3.581.052)
(46.293)
(90.650)

(336.134)

(243.110)

(221.216)

(146.132)

(99.196)

(54.527)
-

(49.060)
-

(52.859)
-

(4.580)
-

(19.701)
1.582

167.126

112.599

63.539

63.539

10.680

112.599

63.539

10.680

58.960

(7.440)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais consistem em recebimentos de clientes, deduzidos
dos pagamentos a fornecedores, pagamentos ao pessoal, fluxo do imposto sobre o rendimento e outros
pagamentos/recebimentos relacionados com a atividade operacional.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os fluxos de caixa líquidos das atividades
operacionais da REN representaram €363,3 milhões, comparados com €246,7 milhões no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2016.
O aumento deveu-se, principalmente, ao aumento de €415,8 milhões em recebimentos de clientes e de
€279,6 milhões em pagamentos a fornecedores.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais
totalizaram €314,7 milhões, em comparação com €239,5 milhões em 2015. O aumento resultou,
essencialmente, de uma redução de €126,0 milhões em pagamentos a fornecedores e de €79,6 milhões em
recebimento de clientes que se referem essencialmente a atividade em que a REN atua como agente e que
afetaram os fluxos de contas a receber e de contas a pagar em 2016, e ainda da redução de €4,8 milhões
na rubrica de impostos sobre o rendimento.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais foram
de €239,5 milhões, em comparação com €369,4 milhões em 2014. Esta redução deveu-se, principalmente,
à redução de €507,6 milhões em recebimentos de clientes e de €326,9 milhões em pagamentos a
fornecedores.
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Os fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento consistem em recebimentos relativos a
investimentos financeiros, outros ativos financeiros, subsídios recebidos, juros e rendimentos similares e
dividendos recebidos, deduzidos dos pagamentos relativos a outros ativos financeiros, contribuições de
capital em empresas associadas e empreendimentos conjuntos, prestações suplementares, ativos disponíveis
para venda e aquisições de ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os fluxos de caixa líquidos utilizados em
atividades de investimento da REN representaram €283,8 milhões, comparados com €105,1 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016. O aumento deveu-se, principalmente, ao
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investimento realizado com a aquisição de uma participação social de 42,5% da Electrogas por 180 milhões
de dólares dos EUA (equivalente a €169 milhões).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os fluxos de caixa líquidos utilizados em atividades de
investimento representaram €146,3 milhões, em comparação com €45,4 milhões em 2015. Esta variação
deveu-se, essencialmente: (i) ao decréscimo da rubrica de recebimentos em outros ativos financeiros,
causada, principalmente, pela desmobilização em 2015 do penhor do depósito bancário prestado ao BEI no
montante de €99,4 milhões; (ii) à redução na rubrica de pagamentos de investimento em ativos intangíveis,
no montante de €71,5 milhões, devido à compra dos ativos de armazenamento subterrâneo de gás natural
em 2015; e (iii) à redução em €63,2 milhões nos recebimentos provenientes de ativos disponíveis para venda,
devido à venda da participação da Enagás em 2015.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os fluxos de caixa líquidos utilizados em atividades de
investimento totalizaram €45,4 milhões, em comparação com €87,8 milhões em 2014. A variação líquida
deveu-se a diversos efeitos, nomeadamente: (i) ao acréscimo na rubrica de recebimentos em outros ativos
financeiros, causada, essencialmente, pela desmobilização do penhor do depósito bancário prestado ao BEI
no montante de €99,4 milhões; (ii) ao aumento de €63,3 milhões na rubrica de ativos disponíveis para venda,
referente à venda da Enagás; e (iii) ao aumento de €99,4 milhões na rubrica de pagamentos de investimento
em outros ativos intangíveis – ativos de concessão.
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Os fluxos de caixa líquidos das atividades de financiamento consistem principalmente nos recebimentos
relativos a empréstimos, instrumentos financeiros derivados de cobertura e juros, compensados pelos
pagamentos relativos a empréstimos, juros e dividendos.
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017, os fluxos de caixa líquidos utilizados em
atividades de financiamento da REN representaram €99,2 milhões, em comparação com €146,1 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016. A REN pagou dividendos de €90,7 milhões em
ambos os trimestres findos em 30 de setembro de 2017 e 2016.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os fluxos de caixa líquidos utilizados em atividades de
financiamento corresponderam a €221,2 milhões, em comparação com os fluxos de caixa líquidos das
atividades de financiamento de €243,1 milhões em 2015. A variação deveu-se, essencialmente, à utilização
dos fluxos de caixa das atividades operacionais para reduzir a atividade de financiamento, a um aumento
do fluxo dos empréstimos no montante de €43,1 milhões e à diminuição do fluxo de instrumentos financeiros
derivados no montante de €15,0 milhões. A REN pagou dividendos de €90,7 milhões em ambos os exercícios
de 2016 e 2015.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os fluxos de caixa líquidos utilizados em atividades de
financiamento corresponderam a €243,1 milhões, em comparação com os fluxos de caixa líquidos das
atividades de financiamento de €336,1 milhões em 2014. A variação deveu-se, essencialmente, à utilização
dos fluxos de caixa das atividades operacionais para reduzir a atividade de financiamento. A REN pagou
dividendos de €90,7 milhões em ambos os exercícios de 2014 e 2015.
Taxas de Câmbio
A exposição da REN ao risco de taxas de câmbio é limitada à emissão obrigacionista em ienes japoneses que
a REN emitiu por um montante total em dívida de ¥ 10 mil milhões. A REN cobriu totalmente essas obrigações
com um cross-currency swap com o mesmo valor nocional. A 31 de dezembro de 2016, um aumento de 5%
no câmbio do euro face ao Iene, e mantendo todas as outras variáveis constantes, originaria uma diminuição
do capital próprio do Grupo REN em €0,9 milhões (em 31 de dezembro de 2015 o valor era de €1,03 milhões),
enquanto um decréscimo daquela taxa de câmbio resultaria num incremento de €1,0 milhões no capital
próprio (em 31 de dezembro de 2015 o valor era de €1,1 milhões). Além disso, desde a aquisição da
participação de 42,5% na Electrogas, a REN está exposta ao risco de taxas de câmbio em relação ao peso
chileno.
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15.2.5. Situação Financeira
Demonstração consolidada da posição financeira em 30 de setembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016
O quadro seguinte apresenta o sumário da demonstração da posição financeira da REN a 30 de setembro de
2017 e a 31 de dezembro de 2016.
Exercício findo em
31 de dezembro
2016
(Auditada)

janeiro a
setembro
2017
(Não Auditada)
(em milhares de €)

Alterações

(em

%)
ATIVO
Ativo não corrente
Ativo corrente

4.087.871
461.954

4.192.573
362.225

104.702
(99.729)

2,6
(21,6)

Total do ativo

4.549.825

4.554.798

4.973

0,1

CAPITAL PRÓPRIO
Total do capital próprio

1.159.217

1.145.856

(13.361)

(1,2)

2.833.735
556.873

2.597.577
811.364

(236.158)
254.491

(8,3)
45,7

3.390.608
4.549.825

3.408.941
4.554.798

18.334
4.973

0,5
0,1

PASSIVO
Passivo não corrente
Passivo corrente
Total do passivo
Total do capital próprio e passivo

O ativo não corrente aumentou €104,7 milhões, ou 2,6%, para €4.192,6 milhões em 30 de setembro de 2017,
dos €4.087,9 milhões em 31 de dezembro de 2016, devido, essencialmente, essencialmente, (i) ao aumento
do valor de participações financeiras em associadas de €150,6 milhões, refletindo a compra da participação
da Electrogas e (ii) à redução de €83,2 milhões no valor dos ativos intangíveis, em resultado do efeito das
amortizações.
O ativo corrente diminuiu €99,7 milhões, ou 21,6%, para €362,2 milhões em 30 de setembro de 2017, dos
€462,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, devido, principalmente, à redução em €94,2 milhões em
clientes e outras contas a receber.
O capital próprio diminuiu €13,4 milhões, ou 1,2%, para €1.145,9 milhões em 30 de setembro de 2017, dos
€1.159,2 milhões em 31 de dezembro de 2016, devido, principalmente, ao pagamento de dividendos aos
acionistas no valor de €90,7 milhões, à redução das reservas em €11,9 milhões e ao efeito do resultado
líquido do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 no montante de €88,9 milhões.
O passivo não corrente diminuiu €236,2 milhões, ou 8,3%, para €2.597,6 milhões em 30 de setembro de
2017, dos €2.833,7 milhões em 31 de dezembro de 2016, devido, essencialmente, à diminuição do nível de
endividamento no montante de €242,6 milhões, resultante de reclassificações da dívida para passivo
corrente, dado os prazos de vencimento.
O passivo corrente aumentou em €254,5 milhões, ou 45,7%, para €811,4 milhões em 30 de setembro de
2017, dos €556,9 milhões em 31 de dezembro de 2016, devido essencialmente ao aumento do nível de
endividamento corrente no montante de €288,9 milhões.
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Demonstração consolidada da posição financeira em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de
2015
Alteração
Exercício findo em 31 de dezembro
2015
2016
(em milhares de €)

(em %)

ATIVO
Ativo não corrente
Ativo corrente
Total do ativo

4.252.682
337.271
4.589.953

4.087.871
461.954
4.549.825

(164.811)
124.683
(40.128)

(3,9)
37,0
(0,9)

CAPITAL PRÓPRIO
Total do capital próprio

1.161.289

1.159.217

(2.072)

(0,2)

PASSIVO
Passivo não corrente
Passivo corrente
Total do passivo
Total do capital próprio e passivo

2.455.086
973.579
3.428.664
4.589.953

2.833.735
556.873
3.390.608
4.549.825

378.649
(416.706)
(38.056)
(40.128)

15,4%
(42,8%)
(1,1)
(0,9)

O ativo não corrente diminuiu €164,8 milhões, ou 3,9% para €4.087,9 milhões em 31 de dezembro de 2016,
dos €4.252,7 milhões em 31 de dezembro de 2015, devido, essencialmente, (i) à diminuição do valor de
clientes e outras contas a receber no montante de €123,5 milhões, refletindo a redução de desvios tarifários
(€123,7 milhões) e (ii) à redução de €43,4 milhões no valor dos ativos intangíveis, devido ao efeito das
amortizações.
O ativo corrente aumentou €124,7 milhões, ou 37,0%, para €462,0 milhões em 31 de dezembro de 2016, dos
€337,3 milhões em 31 de dezembro de 2015, devido, principalmente: (i) ao aumento em €185,1 milhões em
clientes outras contas a receber, refletindo essencialmente, o aumento de €45,0 milhões das dívidas a
receber, tal como definido pelo regulador ERSE, no quadro das medidas de sustentabilidade do Sistema
Elétrico Nacional; o aumento de €16,6 milhões do montante em dívida da EDP-Distribuição de Energia, S.A.
e o aumento de €22,0 milhões da rubrica do Estado e Outros Entes Públicos; parcialmente compensado pela
(ii) redução de €52,9 milhões em caixa e equivalentes de caixa, resultado da alteração contratual de
transferência para a REN SGPS do contrato de financiamento em regime de project finance que a sua
subsidiária REN Atlântico detinha junto do BEI e que assumiu assim uma natureza de corporate finance.
O capital próprio reduziu-se em €2,1 milhões, ou 0,2%, para €1.159,2 milhões em 31 de dezembro de 2016,
dos €1.161,3 milhões em 31 de dezembro de 2015, em resultado: (i) do aumento de €20,3 milhões nos
resultados acumulados da REN, decorrente essencialmente da aplicação de resultados do exercício anterior;
(ii) da diminuição em €15,9 milhões do resultado líquido do exercício; e (iii) da diminuição do montante em
reservas em €6,4 milhões.
O passivo não corrente aumentou €378,6 milhões, ou 15,4%, para €2.833,7 milhões em 31 de dezembro de
2016, dos €2.455,1 milhões em 31 de dezembro de 2015, devido, essencialmente: (i) ao aumento do nível
de endividamento no valor de €407,3 milhões; (ii) à redução das outras contas a pagar em €14,1 milhões; e
(iii) à redução de €15,2 milhões nos passivos por impostos diferidos relacionados essencialmente com os
desvios tarifários e com as variações de justo valor dos ativos disponíveis para venda.
O passivo corrente reduziu em €416,7 milhões, ou 42,8%, para €556,9 milhões em 31 de dezembro de 2016,
dos €973,6 milhões em 31 de dezembro de 2015, devido essencialmente: (i) à diminuição no nível de
endividamento corrente no montante de €434,2 milhões; (ii) à diminuição de €4,9 milhões nos instrumentos
financeiros derivados resultante da valorização dos contratos swap de taxa de juro; e (iii) à diminuição de
€4,2 milhões nos fornecedores e outras contas a pagar, parcialmente compensado pelo aumento de €26,9
milhões no imposto sobre o rendimento a pagar.
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Demonstração consolidada da posição financeira em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de
2014
O quadro seguinte apresenta o sumário da demonstração da posição financeira da REN a 31 de dezembro de
2015 e 31 de dezembro de 2014.
Exercício findo em 31 de dezembro
2014
2015

Alterações

(em milhares de €)

(em %)

ATIVO
Ativo não corrente
Ativo corrente
Total do ativo

4.267.320
657.435
4.924.755

4.252.682
337.271
4.589.953

(14.638)
(320.164)
(334.802)

(0,3)
(48,7)
(6,8)

CAPITAL PRÓPRIO
Total do capital próprio

1.135.567

1.161.289

25.722

2,3

PASSIVO
Passivo não corrente
Passivo corrente
Total do passivo
Total do capital próprio e passivo

2.784.157
1.005.031
3.789.188
4.924.755

2.455.086
973.579
3.428.664
4.589.953

(329.072)
(31.452)
(360.524)
(334.802)

(11,8)
(3,1)
(9,5)
(6,8)

O ativo não corrente diminuiu em €14,6 milhões, ou 0,3%, para €4.252,7 milhões a 31 de dezembro de 2015,
comparativamente com €4.267,3 milhões a 31 de dezembro de 2014, devido, principalmente: (i) à redução
de €99,4 milhões referentes à desmobilização do depósito de garantia a favor do BEI, na sequência do
restabelecimento dos níveis de notação de crédito da REN em investment grade; (ii) à redução de €48,2
milhões nos ativos não correntes relacionados com desvios tarifários; e (iii) ao aumento de €30,9 milhões
nos ativos intangíveis com o acréscimo de volume de investimento em 2015.
O ativo corrente diminuiu em €320,1 milhões, ou 48,7%, para €337,3 milhões a 31 de dezembro de 2015, de
€657,4 milhões a 31 de dezembro de 2014, devido, principalmente: (i) à diminuição significativa de dívidas
a receber, no montante global de €196,0 milhões, refletindo, particularmente, a diminuição do montante
relacionado com as faturas CMEC emitidas à EDP de €128,7 milhões, também refletidas na rubrica de contas
a pagar, e o aumento da rubrica de desvios tarifários de €47,5 milhões; (ii) à diminuição em €62,5 milhões
na rubrica de ativos disponíveis para venda, justificada pela alienação da participação financeira na Enagás;
(iii) à diminuição de €50,6 milhões em caixa e equivalentes de caixa como resultado de uma política de
disponibilidades de caixa mais reduzida em 2015; e (iv) à diminuição de €99,4 milhões pelo efeito da
desmobilização do depósito de garantia, classificado contabilisticamente como corrente, a favor do BEI, na
sequência do restabelecimento dos níveis de notação de crédito da REN em investment grade.
O capital próprio aumentou €25,7 milhões, ou 2,3%, para €1.161,3 milhões a 31 de dezembro de 2015, de
€1.135,6 milhões a 31 de dezembro de 2014, devido, principalmente, aos seguintes efeitos: (i) aumento de
€10,0 milhões das reservas, nomeadamente nas reservas de cobertura; e (ii) aumento de €12,4 milhões nos
resultados acumulados da REN decorrente, essencialmente, da aplicação de resultados do exercício anterior.
O passivo não corrente diminuiu €329,1 milhões, ou 11,8%, para €2.455,1 milhões a 31 de dezembro de 2015,
de €2.784,2 milhões a 31 de dezembro de 2014, devido, essencialmente: (i) à redução substancial nos
empréstimos de €316,3 milhões, dos quais €222,2 milhões correspondem a empréstimos bancários e locações
financeiras e €98,0 milhões a papel comercial; e (ii) €16,2 milhões a instrumentos financeiros derivados com
maturidades superiores a 12 meses.
O passivo corrente diminuiu em €31,5 milhões, ou 3,1%, para €973,6 milhões a 31 de dezembro de 2015, de
€1.005,0 milhões a 31 de dezembro de 2014. A diminuição, deveu-se, principalmente, a um aumento dos
empréstimos correntes em €253,8 milhões, pela emissão de papel comercial, no âmbito da gestão corrente
da dívida e pela transferência de dívida não corrente para corrente, nomeadamente empréstimos
obrigacionistas com vencimento em 2016, parcialmente compensados pela redução significativa das dívidas
a pagar, no montante global de €290,0 milhões que se deve, em particular, à diminuição do montante
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relacionado com as faturas CMEC emitidas à EDP (€128,7 milhões), à diminuição dos desvios tarifários (€37,3
milhões) e à diminuição dos credores diversos (€100,4 milhões). A redução dos credores diversos deveu-se,
nomeadamente, ao efeito da utilização de €63 milhões no âmbito do SEN, para a redução do défice tarifário
e do impacto dos custos com políticas energéticas, e ao pagamento em 2015 de €25,4 milhões relativos à
CESE do exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
15.2.6. Endividamento
As tabelas seguintes refletem a evolução do endividamento da REN de 31 de dezembro de 2014 até 30 de
setembro de 2017.
A 30 de setembro de 2017
Corrente
Empréstimos obrigacionistas
Empréstimos bancários
Papel Comercial
Descobertos bancários
Locações financeiras
Juros a pagar e juros pagos
Dívida total
Swaps de cobertura(1)
Caixa e depósitos bancários (2)
Dívida líquida

Empréstimos obrigacionistas
Empréstimos bancários
Papel Comercial
Descobertos bancários
Locações financeiras
Juros a pagar e juros pagos
Dívida total
Swaps de cobertura (1)
Caixa e depósitos bancários (2)
Penhor financeiro (3)
Outros (4)
Dívida líquida

Não Corrente

192.800
46.919
225.150

1.465.048
456.818
150.000

13.812
1.118
25.660
505.460

―
1.342
(17.297)
2.055.911

A 31 de dezembro de 2016
Não
Total
Corrente
Corrente
Total
(milhares de €)
1.657.848
30.000
1.670.110
1.700.110
503.737
61.730
495.349
557.078
375.150
101.000
152.000
253.000

13.812
2.460
8.364
2.561.371
(14.393,8)
(6.372)
2.540.606

103
1.400
22.362
216.594

―
1.818
(20.734)
2.298.543

103
3.218
1.628
2.515.137
(26.656)
(10.783)
2.477.699

A 31 de dezembro de 2015
A 31 de dezembro de 2014
Corrente
Não corrente
Total
Corrente
Não corrente
Total
(milhares de €)
330.000
1.205.719
1.535.719
113.500
1.240.762
1.354.262
57.860
560.627
618.487
111.654
747.388
859.042
236.000
129.000
365.000
150.000
227.000
377.000
113
―
113
1.659
―
1.659
1.183
1.883
3.066
1.049
2.231
3.280
25.598
(5.984)
19.614
19.090
(9.867)
9.223
650.755
1.891.245
2.542.000
396.952
2.207.514
2.604.466
(12.820)
(17.900)
(63.652)
(114.258)
(99.435)
―
―
63.281
2.465.528
2.436.154

(1) Swaps: Ajustes à dívida bruta devido à cobertura de risco da dívida denominada em Yen e ao justo valor de registo da cobertura.
(2) Caixa e depósitos bancários: depósitos bancários com maturidades superiores a 3 meses, somados a Caixa e Equivalentes de Caixa.
(3) Penhor financeiro: depósito bancário garantido dado ao BEI.
(4) Outros: transferência recebida do Estado Português e aplicada pela REN, que terá de devolver ao SEN, para efeitos de redução do
défice tarifário e mitigação do impacto tarifário dos custos com a política energética, nos termos da legislação aplicável.

Evolução da dívida no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017
O aumento da dívida líquida da REN de €2.477,7 milhões, a 31 de dezembro de 2016, para €2.577,4 milhões,
a 30 de setembro de 2017, correspondente a um aumento de €99,7 milhões, ou 4,0%, reflete essencialmente
a aquisição da Electrogas. O custo da dívida médio diminuiu 60 pontos de 3,2% a 31 de dezembro de 2016,
para 2,6% a 30 de setembro de 2017. A 30 de setembro de 2017, os empréstimos da REN correspondiam a
65,1% de obrigações, 20,0% de empréstimos bancários e 14,9% de papel comercial.
Durante 2017 a REN levou a cabo as seguintes operações de financiamento até ao período de nove meses
findo em 30 de setembro:
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Em maio celebrou-se um contrato de financiamento de curto prazo com o prazo inicial de sete
meses, prorrogável por opção a REN por dois períodos de 6 meses cada (tendo sido já prorrogado
uma primeira vez), no montante de €532 milhões, com a finalidade da aquisição da EDP Gás S.G.P.S.,
S.A., que se pretende reembolsar em parte com os resultados desta Oferta (utilizado apenas para
efeitos de pagamento do preço da Aquisição do Negócio Adquirido em 4 de outubro de 2017, no
montante de € 530,4 milhões).

Eventos subsequentes ao período findo em 30 de setembro de 2017


A REN Finance B.V. celebrou, em 31 de outubro de 2017, com o CDB – China Development Bank, um
contrato de financiamento com uma maturidade de sete anos, no montante de €150 milhões, para
refinanciamento de dívida de curto prazo, cuja utilização ainda não ocorreu;



Foi desembolsado o montante de € 530,4 milhões no âmbito do contrato de financiamento de curto
prazo (bridge loan (melhor descrito na secção acima) para efeitos de pagamento do preço da
Aquisição do Negócio Adquirido.

Evolução da dívida em 2016
No final de 2016, a dívida líquida consolidada do Grupo REN era de €2.477,7 milhões, mais €12,2 milhões do
que em 2015, refletindo o pagamento da CESE (€26 milhões) e o acréscimo em €45 milhões do montante a
receber por conta do Fundo de Sustentabilidade do Sistema Elétrico Nacional, parcialmente compensado
pela recuperação de €61 milhões em desvios tarifários.
Durante 2016 foram realizadas as seguintes operações de financiamento:


Em junho, realizou-se uma nova emissão obrigacionista, no valor de €550 milhões, por um prazo de
sete anos. Esta emissão permitiu o refinanciamento, através de uma exchange offer, da emissão
obrigacionista com vencimento em janeiro de 2018, no montante de €137,2 milhões, e da emissão
obrigacionista com vencimento em outubro de 2020 no montante de €132,2 milhões.



Ainda em junho, foi celebrada uma revolving credit facility com o BOC – Bank of China no montante
de €250 milhões, com o prazo de cinco anos.



Em outubro, foi reaberta a emissão obrigacionista da REN Finance B.V. realizada em fevereiro de
2015 para serem emitidos mais €200 milhões, fungíveis com a emissão inicial, elevando o seu
montante total para €500 milhões.



Em dezembro de 2016, o contrato de financiamento em regime project finance, no valor de €79.2
milhões, que a REN Atlântico detinha junto do BEI, foi convertido num contrato de financiamento
corporate, tendo a REN SGPS assumido a posição contratual desta sua subsidiária.



Foram ainda renegociados três programas de papel comercial, num montante total de €900 milhões.

Evolução da dívida em 2015
No final de 2015, a dívida líquida consolidada do Grupo REN era de €2.465,5 milhões, mais €29,3 milhões do
que no ano anterior.
Em 2015, foram realizadas as seguintes operações de financiamento:


Em fevereiro, realizou-se uma emissão obrigacionista internacional de €300 milhões, com um prazo
de 10 anos.



No decorrer do último trimestre do ano, foram pré-pagos dois financiamentos bancários, no
montante total de €175 milhões, cujas contrapartes eram o ICBC – Industrial and Commercial Bank
of China e o CDB – China Development Bank. Em consequência, as linhas de crédito, ao abrigo das
quais se efetuaram estes financiamentos, foram extintas.
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Em dezembro, foi celebrada uma revolving credit facility de €120 milhões com o ICBC – Industrial
and Commercial Bank of China, com o prazo de cinco anos.



Em dezembro, foi assinado com o BEI um novo financiamento de longo prazo no valor de €80 milhões.



Foram ainda renegociados três programas de papel comercial, num montante total de €650 milhões.

Evolução da dívida em 2014
No final de 2014, a dívida líquida consolidada do Grupo REN era de €2.436,2 milhões, mais €33,9 milhões do
que no ano anterior. Este aumento deveu-se aos montantes pagos pelas variações nas tarifas, cujo âmbito
foi compensado apenas parcialmente por um aumento dos gastos com juros relativos a 2013.
Em 2014, foram realizadas as seguintes operações de financiamento:


Em abril, foi estabelecida uma linha de crédito com o Bank of China no valor de €200 milhões, com
um prazo de 5 anos.



Em setembro, o BEI – Banco Europeu de Investimento aprovou um novo financiamento de longo prazo
no valor de €200 milhões, dividido em duas parcelas de €100 milhões.



Foram ainda renegociados quatro programas de papel comercial, num montante total de €650
milhões.

Formas de Financiamento
Em seguida, é feita uma descrição breve das principais formas de financiamento da REN e dos instrumentos
de dívida por ela emitidos e existentes à data de 30 de setembro de 2017:


Títulos de dívida emitidos em várias datas, entre junho de 2009 e outubro de 2016, no âmbito do
programa EMTN da REN, num montante agregado de €1.570,6 milhões e ¥ 10,0 mil milhões, com um
montante agregado de €192,8 milhões a vencer em 2018, €30,0 milhões em 2019, €297,8 milhões em
2020, €550,0 milhões em 2023 e ¥ 10,0 mil milhões em 2024, e €500,0 milhões a vencer em 2025.
Apenas uma série de títulos de dívida atualmente vincendos no âmbito do programa EMTN da REN
vencem juros a uma taxa variável, em montante equivalente a €90 milhões, a vencer até 2020. Os
restantes títulos de dívida vincendos vencem juros a uma taxa fixa.



Diversos financiamentos concedidos à REN pelo BEI (os “Financiamentos BEI”), no montante agregado
utilizado e não reembolsado de €458,7 milhões por referência a 30 de setembro de 2017.



Financiamento concedido à REN pelo Industrial and Commercial Bank of China, no montante agregado
de €120 milhões, dos quais €35 milhões estavam utilizados e não reembolsados por referência a 30 de
setembro de 2017.



Financiamento concedido à REN pelo Bank of China, no montante agregado de €250 milhões, dos quais
€10 milhões estavam utilizados e não reembolsados por referência a 30 de setembro de 2017.



Outros financiamentos, que estão disponíveis mas não utilizados no montante agregado de €80
milhões, com maturidades a curto prazo (por regra, inferiores a um ano), sendo automaticamente
renováveis se não forem cancelados.



Cinco programas de papel comercial com o montante global de €1.075 milhões, dos quais €375 milhões
estavam utilizados por referência a 30 de setembro de 2017. Do valor total dos programas de papel
comercial, €630 milhões possuem garantia de subscrição.

Os financiamentos da REN contêm covenants habituais, incluindo: cross default, pari passu, negative pledge,
rácios de autonomia financeira, endividamento e gearing.
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Os Financiamentos BEI incluem, ainda, a obrigação de prestar garantias aceitáveis (incluindo garantias
bancárias) ao BEI, caso as notações de risco de crédito da REN se situem abaixo do nível de “investment
grade”.
Com exceção dos Financiamentos BEI (que se destinam a financiamento de infraestruturas de eletricidade
ou gás), todos os demais financiamentos utilizados têm como finalidade uma das seguintes três: (i) general
corporate purposes, (ii) apoio de tesouraria e (iii) cobertura de necessidades de liquidez.
Perfil da maturidade da dívida
A tabela abaixo ilustra o perfil da maturidade do endividamento nominal da REN, por referência a 30 de
setembro de 2017.
A 30 de setembro 2017
Total
Empréstimos obrigacionistas
Papel Comercial
Empréstimos Bancários
Locações Financeiras
Descobertos bancários
Total

1.643,5
375,2
503,7
2,4
13,8
2.538,6

Menos de
1 ano
1 a 2 anos
3 a 5 anos
(em milhões de euros)
192,8
30,0
297,8
225,2
150,0
―
46,9
47,3
189,6
1,1
1,3
―
13,8
―
―
479,8
228,6
487,3

Mais de
5 anos
1.122,9
―
219,9
―
―
1.342,8

Em 30 de setembro de 2017, a maturidade média da dívida da REN era de 4,38 anos, o que, apesar de
representa um ligeiro decréscimo face à média de 5,15 anos no final de 2016, mas um aumento em
comparação com os 4,16 anos e 3,92 anos a 31 de dezembro de 2015 e 2014, respetivamente.
Em 30 de setembro de 2017, aproximadamente 60% dos empréstimos da REN venciam uma taxa de juros
fixa, comparada com 64%, 53% e 46%, respetivamente em 2016, 2015 e 2014, sendo que os restantes
empréstimos, em cada exercício, venciam uma taxa de juros variável.
Montantes desembolsados e disponíveis no âmbito das linhas de crédito

A 30 de setembro de 2017
Montante
Não
autorizado
utilizado
Utilizado

Programas de Papel Comercial
Empréstimos Bancários
Linhas de Crédito de Curto Prazo
Caixa livre
Total

(em milhões de euros)
480
405
80
14
1.160
979
630
450
80

150
45
―
195

Desde 30 de setembro de 2017, não houve alterações materiais à posição financeira ou comercial da REN,
exceto a utilização do financiamento de curto prazo (bridge loan) e contratação de novo financiamento com
o CDB – China Development Bank, conforme descrito supra em “Eventos subsequentes ao período findo
em 30 de setembro de 2017”.
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15.3.

AUDITORIA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS HISTÓRICAS ANUAIS

O Emitente atesta que as demonstrações financeiras anuais consolidadas da REN inseridas por remissão
foram objeto de auditoria e que o respetivo relatório não contém reservas ou declarações de exoneração
de responsabilidade, conforme Capítulo 16 – “Auditor Externo”.
15.4.

PERÍODO COBERTO PELAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS MAIS RECENTES

Foi preparada informação financeira consolidada relativa ao terceiro trimestre findo em 30 de setembro de
2017, a qual foi objeto de revisão limitada do auditor.
15.5.

ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA OU COMERCIAL DO EMITENTE

Tal como melhor descrito no Capítulo 13.7. Aquisição do Negócio de Distribuição de Gás, em 4 de outubro
de 2017, a REN Gás, S.A., subsidiária da REN, adquiriu a totalidade do capital social da EDP Gás, incluindo
as suas subsidiárias — EDP Gás Distribuição e EDP Gás GPL, representando a segunda maior rede de
distribuição de gás Portuguesa, com uma rede de 4.760 km. O preço da Aquisição foi de €530,3 milhões
de euros.
A estrutura de financiamento da Aquisição compreende esta Oferta que, expectavelmente, será seguida
de uma emissão de dívida, ao abrigo do programa de dívida da REN Euro Medium Term Note (EMTN), no
montante máximo de € 300 milhões. O preço de aquisição foi inicialmente financiado através de um
empréstimo de curto prazo por sete meses com opção de prorrogação pela REN por dois períodos adicionais
de seis meses cada (tendo sido já prorrogado uma primeira vez), o qual será parcialmente reembolsado
através das receitas provenientes da presente Oferta.
Conforme mencionado no Capítulo 14.2 – “Informação financeira consolidada pró-forma”, decorrente da
Aquisição, a demonstração da posição financeira pró-forma em 30 de setembro de 2017 apresentam um
aumento do total do ativo de €630,5 milhões e a demonstração dos resultados pró-forma apresenta um
aumento de €14,9 milhões.
Com exceção das alterações decorrentes da Aquisição (ver Capítulo 13.7. Aquisição do Negócio de
Distribuição de Gás e Capítulo 14 Dados financeiros selecionados e informação financeira consolidada próforma), não ocorreram alterações significativas à posição financeira ou comercial da REN desde as últimas
informações financeiras intercalares referentes ao período findo em 30 de setembro de 2017 e a data de
aprovação do presente Prospeto.
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16.

AUDITOR EXTERNO

Os relatórios de auditoria relativos às demonstrações financeiras consolidadas anuais reportadas a 31 de
dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 foram elaborados pela sociedade de
Revisores Oficiais de Contas Deloitte & Associados, SROC, S.A., com sede na Avenida Eng. Duarte Pacheco,
7, 1070-100 Lisboa, inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e registada na CMVM sob
o n.º 231, na qualidade de auditor externo do Emitente.
As certificações legais de contas relativas às demonstrações financeiras consolidadas anuais reportadas a 31
de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas pelo Revisor
Oficial de Contas Efetivo do Emitente, a Deloitte & Associados, SROC, S.A., o qual foi designado para exercer
estas funções nos mandatos 2012-2014 e 2015-2017, não tendo sido identificadas quaisquer reservas pelo
Revisor Oficial de Contas em qualquer das referidas certificações legais de contas.
Durante o período coberto pelo historial financeiro, esta sociedade de Revisores Oficiais de Contas foi
representada nas suas funções até 28 de novembro de 2016 pelo Sr. Dr. Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo
(ROC n.º 992) e, a partir dessa data até ao presente pelo Sr. Dr. Pedro Miguel Gonçalves Carreira Mendes
(ROC n.º 1207).
O Revisor Oficial de Contas Suplente do Emitente, designado para o mandato 2015-2017, é o Sr. Dr. Carlos
Luis Oliveira de Melo Loureiro (ROC n.º 572), tendo sido reconduzido por deliberação de 17 de abril de 2015
para o mandato em curso.
A Deloitte & Associados, SROC, S.A. foi ainda responsável pela emissão dos relatórios de garantia de
fiabilidade sobre a compilação da informação financeira consolidada pró-forma (incluída em Anexo ao
Prospeto), baseados na ISAE 3420 – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade para Relatar sobre a Compilação
de Informação Pró-Forma incluída em Prospetos, relativos aos períodos que terminaram em 31 de dezembro
de 2016 e 30 de setembro de 2017, ambos datados de 15 de novembro de 2017.
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17.

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO E PESSOAL

17.1.

MODELO DE GOVERNO SOCIETÁRIO DO EMITENTE

O Emitente adota o modelo de governo societário de inspiração anglo-saxónica, previsto na alínea b) do n.º
1 do artigo 278.º do CSC e descrito infra, o qual integra a Assembleia Geral, e os seguintes órgãos por ela
eleitos: (i) o Conselho de Administração, como órgão de administração dos negócios sociais, o qual pode
delegar a gestão corrente do Emitente na Comissão Executiva e é apoiado por comissões especializadas
(conforme melhor detalhado infra), e (ii) a Comissão de Auditoria e o Revisor Oficial de Contas, como órgãos
de fiscalização. A referida estrutura orgânica integra, ainda, uma Comissão de Vencimentos.

Nos termos da lei e do Contrato de Sociedade do Emitente, a eleição e destituição dos membros do Conselho
de Administração e da Comissão de Auditoria são da competência da Assembleia Geral, incluindo a
designação do Presidente destes órgãos. Cabe ainda à Assembleia Geral eleger os membros da Mesa da
Assembleia Geral e da Comissão de Vencimentos e o Revisor Oficial de Contas, este último sob proposta da
Comissão de Auditoria21.
Nos termos do Contrato de Sociedade 22, os membros dos órgãos sociais exercem as respetivas funções por
períodos de três anos civis renováveis, contando-se como completo o ano civil da designação. Atualmente,
está em curso para o Conselho de Administração, do qual emanam a Comissão Executiva e a Comissão de
Auditoria, para o Revisor Oficial de Contas e para a Comissão de Vencimentos o mandato correspondente ao
triénio 2015-2017.
Ao abrigo do disposto no CSC e no Contrato de Sociedade do Emitente 23, compete ainda à Assembleia Geral,
designadamente, (i) apreciar o relatório do Conselho de Administração, discutir e votar o balanço, as contas
e os pareceres da Comissão de Auditoria e do Revisor Oficial de Contas e deliberar sobre a aplicação dos
resultados do exercício, (ii) deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos, (iii) deliberar sobre as
remunerações dos membros dos órgãos sociais (função atualmente delegada na Comissão de Vencimentos),
(iv) autorizar o Conselho de Administração a proceder à aquisição ou alienação de bens, direitos ou
participações sociais de valor económico superior a 10% dos ativos fixos da Sociedade, (v) autorizar o
Conselho a proceder à aquisição e alienação de ações próprias; e (vi) deliberar sobre qualquer outro assunto
que se integre na sua competência e para o qual tenha sido convocada.
O Conselho de Administração tem as competências e poderes que lhe são conferidos pela lei e pelo Contrato
de Sociedade em matéria de administração e gestão dos negócios da Sociedade, nos termos descritos no
Capítulo 17.4 - “Governo Societário e Funcionamento”. No mandato em curso, foram delegados pelo
Conselho de Administração numa Comissão Executiva poderes de gestão corrente da Sociedade, conforme
detalhado no Capítulo 17.4 - “Governo Societário e Funcionamento”.
Cfr. artigos 8.º, 14.º, 21.º e 22.º do Contrato de Sociedade.
Cfr. artigo 27.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade.
23 Cfr. artigo 8.º do Contrato de Sociedade.
21
22
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Por sua vez, a Comissão de Auditoria (composta exclusivamente por administradores não executivos),
juntamente com o Revisor Oficial de Contas, desempenham as funções de fiscalização que decorrem das
disposições legais aplicáveis e do Contrato de Sociedade, conforme descrito igualmente no Capítulo 17.4 “Governo Societário e Funcionamento”.
A Comissão de Vencimentos é responsável pela fixação das remunerações dos membros dos órgãos sociais e
pela apresentação à Assembleia Geral de declaração anual sobre a política de remuneração dos membros
dos órgãos de administração e de fiscalização, conforme detalhado no Capítulo 17.4 - “Governo Societário
e Funcionamento”.
17.2.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

17.2.1. Composição
Nos termos do Contrato de Sociedade 24 , o Conselho de Administração do Emitente, compreendendo a
Comissão de Auditoria, é composto por um mínimo de sete e um máximo de quinze membros, fixados pela
Assembleia Geral que os eleger. A Assembleia Geral escolhe o Presidente do Conselho de Administração de
entre os administradores eleitos.
Ainda segundo o Contrato de Sociedade 25, e nos termos dos números 6 e 7 do artigo 392.º do CSC, uma
minoria de acionistas que vote contra a proposta que fez vencimento na eleição dos administradores tem o
direito de designar, pelo menos, um administrador, contanto que esta minoria represente, no mínimo, 10%
do capital social.
À data do presente Prospeto e no âmbito do mandato 2015-2017, o Conselho de Administração é composto
pelos seguintes 12 membros, incluindo um total de três membros executivos e 9 membros não executivos e,
de entre estes, quatro membros independentes 26:
ANO ANO TERMO
1.ª ELEIÇÃO
MANDATO

NOME

CARGO

Rodrigo Costa

Presidente do Conselho
de Administração e da
Comissão Executiva

2014

2017

Gonçalo Morais Soares

Administrador executivo

2012

2017

João Faria Conceição

Administrador executivo

2009

2017

Guangchao Zhu
(em representação da
State Grid International
Development Limited)

Vice-Presidente

2012

2017

Mengrong Cheng

Administrador

2012

2017

Longhua Jiang

Administrador

2014

2017

Omar Al Wahabi

Administrador

2015

2017

Jorge Magalhães Correia

Administrador

2015

2017

Manuel Ramos de Sousa
Sebastião

Administrador/
Presidente da Comissão
de Auditoria

2015

2017

Cfr. artigo 8.º, n.º 2, alínea b) e artigo 14.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade.
Cfr. artigo 14.º, n.º 2 do Contrato de Sociedade.
26 José Luís Arnaut, Manuel Ramos de Sousa Sebastião, Gonçalo Gil Mata e Maria Estela Barbot.
24
25
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ANO ANO TERMO
1.ª ELEIÇÃO
MANDATO

NOME

CARGO

Gonçalo Gil Mata

Administrador/ Membro
da Comissão de Auditoria

2015

2017

Maria Estela Barbot

Administrador / Membro
da Comissão de Auditoria

2015

2017

2012

2017

José Luís Arnaut

Administrador

Todos os membros do Conselho de Administração têm o seu domicílio profissional na sede social do Emitente,
sita em Lisboa, na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55.
17.2.2. Comissão Executiva
Nos termos do Contrato de Sociedade27, o Conselho de Administração pode delegar a gestão corrente da REN
numa Comissão Executiva, indicando os administradores que a compõem e designando o respetivo
presidente.
No âmbito do mandato em curso, o Conselho de Administração delegou, em 17 de abril de 2017 e,
posteriormente, em 30 de março de 2017, numa Comissão Executiva, poderes de gestão corrente do
Emitente.
À data do presente Prospeto e no âmbito do mandato 2015-2017, a Comissão Executiva da REN integra os
seguintes membros, na sequência do deliberado pelo Conselho de Administração em 30 de março de 2017:
Presidente:

Rodrigo Costa

Vogais:

Gonçalo Morais Soares
João Faria Conceição

Todos os membros da Comissão Executiva têm o seu domicílio profissional na sede social do Emitente, sita
em Lisboa, na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55.

27

Cfr. artigo 16.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade.
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17.2.3. Experiência profissional
As qualificações, experiência e competências de gestão dos atuais membros do Conselho de Administração
são descritas seguidamente:
Rodrigo Costa
Idade:

58 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

Programador e analista de sistemas. Participou no lançamento de diversas empresas
nas áreas de tecnologia e retalho, tendo sido consultor para as áreas de tecnologia
em empresas nacionais e internacionais. Foi executivo da Microsoft Corporation, onde
ao longo de 15 anos desempenhou várias funções, tendo sido fundador e diretor-geral
da Microsoft Portugal, diretor-geral da Microsoft no Brasil e, de 2001 a 2005, vicepresidente corporativo na sede da empresa em Seattle. Foi igualmente administrador
e vice-presidente executivo do grupo PT.
Foi presidente da comissão executiva da ZON Multimédia entre 2007 e 2013. Exerceu
igualmente as funções de presidente do conselho de administração e presidente
executivo da Unicre. Exerceu ainda o cargo de administrador não executivo da NOS
SGPS, anteriormente ZON-Optimus.
Atualmente, exerce os cargos de Presidente do Conselho de Administração da REN
Rede Eléctrica; Presidente do Conselho de Administração da REN Gasodutos;
Presidente do Conselho de Administração da REN Atlântico; Presidente do Conselho
de Administração da REN Armazenagem; Presidente do Conselho de Administração da
REN Serviços; Presidente do Conselho de Administração da Enondas; Presidente do
Conselho de Administração da REN Gás; Presidente do Conselho de Administração da
RENTELECOM; Presidente do Conselho de Adminstração da Aerio Chile, SpA; VicePresidente da Electrogas e Presidente do Conselho de Administração da REN Gás
Distribuição, SGPS, S.A..

Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Administrador e Presidente da Comissão Executiva da ZON Multimédia, bem
como Administrador de outras sociedades do grupo;
Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva da
Unicre – Instituição Financeira de Crédito, S.A.;
Administrador não executivo da NOS, SGPS, S.A..

Guangchao Zhu
Idade:

49 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Sistemas de Proteção Relay pela Universidade de Shandong
(China);
Mestre em Sistemas Eléctricos e Automação pela Universidade de Shandong
(China);
MBA pela Universidade de Baylor (USA).

Entre 2007 e 2009, exerceu o cargo de vice-presidente do grupo preparatório
da National Grid Corporation of the Philippines, foi presidente consultivo, chief
executive advisor e membro do Conselho de Administração da National Grid
Corporation of the Philippines, em 2009, tendo desde essa data até 2010
desempenhado funções de diretor-geral do Departamento de Cooperação
Internacional da State Grid Corporation of China. Entre 2010 e 2011, exerceu os
cargos de vice-presidente executivo sénior e de membro do Conselho de
Administração da State Grid International Development Co. Ltd. Entre 2012 e 2015
foi Presidente, CEO e membro do Conselho de Administração da State Grid
International Development Co. Ltd., Presidente do Conselho de Administração da
State Grid Brasil Holding, S.A. e Presidente do Conselho de Administração da State
Grid Europe Limited.
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Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Atualmente, exerce os cargos de Engenheiro-Chefe Adjunto da State Grid Corporation
of China e Diretor-Geral do Departamento de Cooperação Internacional da State Grid
Corporation of China.
Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Presidente do Conselho de Administração e CEO da State Grid International
Development Limited;
Presidente do Conselho de Administração da State Grid Brasil Holding, S.A.;
Presidente do Conselho de Administração da State Grid Europe Limited.

Gonçalo Morais Soares
Idade:

46 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa;
MBA pela Georgetown University, Washington D.C.;
Advanced Management Program pela Kellog Business School (Chicago) e
Universidade Católica Portuguesa.

Exerceu o cargo de administrador da ZON TV Cabo e da ZON Lusomundo Audiovisuais
entre 2007 e 2012.

Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Atualmente exerce os cargos de Vogal do Conselho de Administração da REN – Rede
Eléctrica; Vogal do Conselho de Administração da REN Gasodutos; Vogal do Conselho
de Administração da REN Atlântico; Vogal do Conselho de Administração da REN
Armazenagem; Vogal do Conselho de Administração da REN Serviços; Vogal do
Conselho de Administração da Enondas; Vogal do Conselho de Administração da REN
Gás; Vogal do Conselho de Administração da RENTELECOM; Presidente do Conselho
de Administração da REN Finance; Vogal do Conselho de Administração da Aerio Chile,
SpA; Membro do Conselho de Administração da Electrogas e Membro do Conselho de
Administração da REN Gás Distribuição, SGPS, S.A..
Nos últimos cinco anos, para além dos cargos atuais, não desempenhou outros
cargos sociais.

João Faria Conceição
Idade:

43 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico (IST,
Lisboa);
Mestrado em Aerodinâmica no Von Karman Institute for Fluid Dynamics (Bélgica);
MBA pelo INSEAD (França).

Foi consultor, entre 2000 e 2007, na Boston Consulting Group, tendo entre 2007 e
2009 exercido o cargo de assessor do ministro da Economia e Inovação.

Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Atualmente exerce os cargos de Vogal do Conselho de Administração da REN – Rede
Eléctrica; Vogal do Conselho de Administração da REN Gasodutos; Vogal do Conselho
de Administração da REN Atlântico; Vogal do Conselho de Administração da REN
Armazenagem; Vogal do Conselho de Administração da REN Serviços; Vogal do
Conselho de Administração da RENTELECOM; Vogal do Conselho de Administração da
Enondas; Vogal do Conselho de Administração da REN Gás; Volgal do Conselho de
Administração do Centro de Investigação em Energia, REN-State Grid, S.A.; Vogal do
Conselho de Administração da Aerio Chile, SpA; Membro suplente do Conselho de
Administração da Electrogas; Vogal não Executivo do Conselho de Administração da
Hidroeléctrica de Cahora Bassa e Membro do Conselho de Administração da REN Gás
Distribuição, SGPS, S.A..
Nos últimos cinco anos, para além dos cargos atuais, não desempenhou outros cargos
sociais.
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Mengrong Cheng
Idade:

48 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciada em Língua Inglesa pelo Instituto de Segunda Língua Estrangeira de
Pequim;
Mestre em Gestão de Empresas pela Universidade Tsinghua em Pequim.

Entre 2006 e 2011, desempenhou funções de diretora-geral adjunta do departamento
de cooperação internacional na State Grid Corporation of China. Entre 2012 e 2015
foi membro do Chinese Expert Committee do IEC/MSB, co-Presidente do
Departamento de Cooperação Internacional e membro do comité de gestão do
investimento estrangeiro na State Grid Corporation of China.
Atualmente, é membro do Chinese Expert Committee do IEC MSB, Diretora-Geral
Adjunta do Departamento de Cooperação Internacional da State Grid Corporation
of China, e Presidente do State Grid Corporation of China US Office.
Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Membro do Comité Chinês de IEC MSB;
Membro do Comité de Gestão do Investimento Estrangeiro na State Grid
Corporation of China;
Co-Presidente do Departamento de Cooperação Internacional da Grid
Corporation of China.

Longhua Jiang
Idade:

50 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Tecnologias de Isolamento Elétrico pela Xi’an Jiaotong University
(China);
Mestre em Tecnologias de Isolamento Elétrico pela mesma universidade.

Entre maio de 2011 e dezembro de 2012 foi engenheiro-chefe na Shandong Electric
Power Company da State Grid Corporation of China. Entre dezembro de 2012 e
novembro de 2014 foi Administrador Adjunto do State Grid Australia Representative
Office e membro do Conselho de Administração da ElectraNet in South Australia.
Entre dezembro de 2014 e julho de 2015 foi Diretor-Geral Adjunto no European
Representative Office da State Grid Corporation of China. Entre julho e novembro de
2015 foi Diretor-Geral do European Representative Office da State Grid Corporation
of China.

Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Atualmente desempenha funções de Vice-Presidente Executivo na China Electric
Power Equipment and Technology Co. Ltd.
Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Engenheiro-chefe na Shandong Electric Power Company da State Grid
Corporation of China.
Administrador Adjunto do State Grid Australia Representative Office e membro
do Conselho de Administração da ElectraNet in South Australia.
Diretor-Geral Adjunto no European Representative Office da State Grid
Corporation of China.

Omar Al Wahabi
Idade:

52 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Manchester, Institute
of Science & Technology (UMIST) (Reino Unido).

Desempenhou várias funções no desenvolvimento de novos negócios, incluindo gestão
de carteiras e planeamento corporativo na Shell E&P International Ventures sediada
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em Haia (Países Baixos), tendo liderado a equipa de engenharia e sido gerente do
projeto da Oman Norte na Petroleum Development Oman entre 2001 e 2002.
Foi presidente da Comissão Executiva da Oman Wastewater Services Company (Haya
Water), entre 2003 e 2011, e atualmente é o presidente da Comissão Executiva do
Grupo Electricity Holding, um grupo de empresas estatais que abrange negócios na
aquisição de eletricidade e água e na produção, transmissão, distribuição e
fornecimento de eletricidade.

Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Atualmente é o Presidente da Comissão Executiva do Grupo Electricity Holding,
Membro do Conselho de Administração da Oman Broad Band Company, da Gulf
Cooperative Council Interconnection Authority e Presidente da Comissão Executiva
da
Electricity
Holding
e Presidente da Comissão Executiva do grupo Nama Group.
Nos últimos cinco anos, para além dos cargos atuais, não desempenhou outros cargos
sociais.

Jorge Magalhães Correia
Idade:

59 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Direito.

Iniciou a vida profissional como docente da Faculdade de Direito de Lisboa, tendo
sido dirigente da Inspeção-Geral de Finanças, da Comissão de Mercado de Valores
Mobiliários e advogado. Desempenhou diversos cargos societários na área financeira
e seguradora, tendo sido, nomeadamente, administrador e/ou presidente do
Conselho de Administração das seguradoras Mundial-Confiança, Fidelidade Mundial,
Império Bonança e Via Directa. Na área hospitalar foi administrador da USP Hospitales
(Barcelona) e administrador e posteriormente presidente do Conselho de
Administração da HPP - Hospitais Privados de Portugal SGPS.
Atualmente desempenha as funções de Vice-Presidente do Conselho de Administração
e Presidente da Comissão Executiva das seguradoras Fidelidade e Multicare e
Fidelidade Assistência, Presidente do Conselho de Administração da Fidelidade –
Property Europe, S.A., da Fidelidade Property International, S.A.,da Luz Saúde, S.A.
da qual é também membro do Conselho Consultivo.
No plano associativo de incidência profissional é Vice-Presidente da Associação
Portuguesa de Seguradores e membro da The Geneve Association.

Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Caixa Seguros e Saúde, SGPS,
S.A..

Manuel Ramos de Sousa Sebastião
Idade:

67 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa;
Doutorando de 3° ciclo em Planeamento Económico pela Universidade de Paris I
Pantheon-Sorbonne;
Doutorado em economia (Ph.D.) pela Universidade de Columbia em Nova Iorque.

É professor de economia na Universidade Católica de Lisboa e consultor do Conselho
Consultivo Internacional Banco Finantia.
Foi consultor do Banco de Portugal entre setembro de 2013 e abril de 2015.
Anteriormente, foi Presidente do Conselho da Autoridade da Concorrência de março
de
2008
a
setembro
de
2013,
Administrador
do
Banco
de Portugal de fevereiro de 2000 a março de 2008, instituição onde desempenhou
funções
técnicas
em
1986-1988
e,
mais
tarde,
em
1996-1998.
Foi ainda Vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Seguros de Portugal de 1998 a
2000, Administrador do Banco de Fomento e Exterior de 1992 a 1996,
e economista do Fundo Monetário Internacional de 1988 a 1992.
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Exerceu funções docentes em diversas fases da sua vida profissional.
Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Presidente da Autoridade da Concorrência.

Gonçalo Gil Mata
Idade:

46 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Engenharia de Software pela Universidade de Coimbra;
MBA pela Universidade Nova de Lisboa.

Atualmente exerce os cargos de Diretor Executivo e Membro do Conselho da Capital
Criativo - Sociedade Capital de Risco, S.A., Membro do Conselho (não executivo) da
Arquiled, S.A. (soluções de iluminação LED), da Summer Portugal, S.A. e da Vila
Monte, S.A. (resorts turísticos) e Gerente da Goma Consulting, Lda. (consultoria de
negócios).
Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Diretor da área de Corporate Finance do Deutsche Bank (Portugal), S.A.;
Administrador não executivo da MVMS, S.A., ISA Intelligent Sensing Anywhere,
S.A. e Gypfor – Gessos Laminados, S.A., enquanto representante de fundos
geridos pela Capital Criativo – Sociedade de Capital de Risco, S.A..

Maria Estela Barbot
Idade:

58 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Licenciada em Economia pela Universidade do Porto;
Senior Executive Program pela London Business School.

É atualmente Administradora da Instituição Financeira para o Desenvolvimento, Sócia
Executiva da ALETSE, Lda (imobiliário e consultoria em gestão), consultora sénior da
Young network, Marketing e Comunicação, Lda (comunicação, assessoria de
imprensa, relações públicas, criatividade, marketing digital, eventos e
produção),Membro da Comissão de Auditoria da Casa da Música, membro do Comité
de Gestão do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, Membro do Conselho Consultivo
do Instituto Português de Corporate Governance, Membro do Conselho Consultivo do
Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação Visual, Membro do Conselho de Fundadores e
da Comissão de Vencimentos do Museu de Arte Moderna da Fundação de Serralves,
Membro do Conselho de Administração do Fórum Portugal Global – FPG, Presidente
do Conselho Geral do FAE – Fórum de Administradores de Empresas, Membro da
Comissão de Auditoria da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e membro
do Conselho Geral e de Supervisão da Portugal Capital Ventures – Sociedade de
Capital de Risco, S.A..
Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Membro do Conselho Diretivo da Fundação Centro Cultural de Belém.

José Luís Arnaut
Idade:

54 anos

Qualificações,
competências de gestão e
experiência:

-

Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa;
D.E.S.S. (Diploma de Estudos Superiores Especializados) pela Universidade
Robert Schuman, de Estrasburgo.

Tem centrado a sua atividade profissional como advogado, tendo iniciado a sua
atividade em 1989 na sociedade de advogados Pena, Machete & Associados. Sóciofundador da Rui Pena, Arnaut & Associados, em 2002, onde é atualmente managing
partner. É Membro do Conselho Consultivo da AON, Membro do Conselho de
Administração da MOP, S.A., Membro do Conseil des Sages da Fundação – Doha
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Cargos sociais
desempenhados nos
últimos cinco anos:

Freedom of Information Center, Presidente da Associação de Amizade PortugalQatar, Membro do Conselho Consultivo do European Observatory on Infringements of
Intellectual Property Rights (OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market),
Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, Presidente da
Assembleia Geral da ÚNICA – União Cervejeira de Angola (Grupo UNICER), Presidente
da Assembleia Geral da ANA – Aeroportos de Portugal (VINCI Airports), Presidente da
Assembleia Geral da PORTWAY – Handling de Portugal, S.A. (VINCI Airports),
Presidente da Assembleia Geral da SIEMENS Portugal, Membro do Conselho de
Administração da Discovery Portugal Real Estate Fund e Membro do Conselho
Consultivo internacional da Goldman Sachs.
Em 1999, foi eleito secretário-geral do Partido Social Democrata, liderado por José
Manuel Durão Barroso, e tornou-se Membro do Parlamento português, onde presidiu
à Comissão de Negócios Estrangeiros e à Comissão de Defesa Nacional. Foi ministroadjunto do primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso, no XV Governo
Constitucional de Portugal. Foi ministro das Cidades, Administração Local, Habitação
e Desenvolvimento Regional do XVI Governo Constitucional de Portugal. Foi
comissário da Lisboa 94 – Capital Europeia da Cultura. Em 1995, foi condecorado pelo
Presidente da República com a Comenda da Ordem do Infante Dom Henrique e em
2005 foi agraciado com a Grã-Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, pelo
Presidente da República Portuguesa; em 2004 foi agraciado pelo Presidente da
República do Brasil com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Em 2006
foi condecorado com a insígnia de Chevalier de la Legion d´Honneur pelo Presidente
da República Francesa e agraciado com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito pelo
Presidente da República da Lituânia.
Nos últimos cinco anos, desempenhou, para além dos cargos atuais, os seguintes
cargos sociais:
Membro do Conselho de Administração CMS Rui Pena Arnaut e Associados;
Membro do Conselho Executivo da CMS Legal Services EEIG;
Vogal do Conselho de Administração da MOP, S.A..

Nenhum dos membros do Conselho de Administração do Emitente, nos últimos cinco anos e até à data do
presente Prospeto:




17.3.

Foi sujeito a qualquer condenação relacionada com conduta fraudulenta;
Desempenhou quaisquer funções como quadro superior ou membro do órgão de administração ou
fiscalização de qualquer sociedade que tenha estado ou esteja em processo de falência,
insolvência ou liquidação;
Foi sujeito a quaisquer acusações formais e/ou sanções por parte de autoridades legais ou
reguladoras (incluindo organismos profissionais) ou foi judicialmente impedido de atuar como
membro de um órgão de administração, de direção ou de fiscalização de uma sociedade ou de
gerir ou dirigir as atividades de qualquer sociedade.
COMISSÃO DE Auditoria E REVISOR OFICIAL DE CONTAS

17.3.1. Composição
A fiscalização da atividade social do Emitente compete, nos termos do Contrato de Sociedade 28, a (i) uma
Comissão de Auditoria, composta por três membros efetivos – um Presidente e dois Vogais – designados pela
Assembleia Geral em conjunto com os demais administradores, e a (ii) um Revisor Oficial de Contas ou
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que conta, ainda, com um suplente.

28

Cfr. artigo 21.º do Contrato de Sociedade.
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À data do presente Prospeto e no âmbito do mandato 2015-2017, a Comissão de Auditoria da REN integra os
seguintes membros:
Presidente:

Manuel Ramos de Sousa Sebastião (independente)

Vogais:

Gonçalo Gil Mata (independente)
Maria Estela Barbot (independente)

Todos os membros da Comissão de Auditoria acima identificados são independentes e preenchem os
requisitos de especialização previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 423.º-B do CSC.
Desde 1 de janeiro de 2009, as funções de Revisor Oficial de Contas são exercidas pelas seguintes entidades:
Revisor Oficial de Contas
Efetivo:
Revisor Oficial de Contas
Suplente:

Deloitte & Associados, SROC, S.A., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 231, representada até 28 de
novembro de 2016 por Jorge Carlos Batalha Duarte Catulo (ROC n.º 992) e a partir
dessa data por Pedro Miguel Gonçalves Carreira Mendes (ROC n.º 1207)
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas sob o n.º 572

A Deloitte & Associados, SROC, S.A., Revisor Oficial de Contas Efetivo do Emitente, desempenha também o
cargo de auditor externo do Emitente.
Todos os membros da Comissão de Auditoria têm o seu endereço profissional na sede social do Emitente,
sita em Lisboa, na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55. Por sua vez, o Revisor Oficial de Contas
Efetivo e o Revisor Oficial de Contas Suplente têm ambos endereço profissional na Av. Eng. Duarte Pacheco,
7, Lisboa,1070-100.
17.3.2. Experiência profissional
A informação sobre as qualificações, experiência e competências dos membros da Comissão de Auditoria
encontra-se no Capítulo 17.2.3 – “Experiência profissional”, em virtude de tais membros integrarem,
igualmente, o Conselho de Administração do Emitente.
Nenhum dos membros da Comissão de Auditoria do Emitente, nem o Revisor Oficial de Contas, nos últimos
cinco anos e até à data do presente Prospeto:
(1)
(2)
(3)

17.4.

Foi sujeito a qualquer condenação relacionada com conduta fraudulenta;
Desempenhou quaisquer funções como quadro superior ou membro do órgão de administração ou
fiscalização de qualquer sociedade que tenha estado ou esteja em processo de falência,
insolvência ou liquidação;
Foi sujeito a quaisquer acusações formais e/ou sanções por parte de autoridades legais ou
reguladoras (incluindo organismos profissionais) ou foi judicialmente impedido de atuar como
membro de um órgão de administração, de direção ou de fiscalização de uma sociedade ou de
gerir ou dirigir as atividades de qualquer sociedade.
GOVERNO SOCIETÁRIO E FUNCIONAMENTO

17.4.1. Competências E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Conselho de Administração tem as competências e poderes que lhe são conferidos pelo CSC e pelo Contrato
de Sociedade29. De entre estes, salientam-se, em especial:
a)
29

Definir os objetivos e as políticas de gestão do Emitente;

Cfr. artigo 15.º, n.º 1 do do Contrato de Sociedade.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Elaborar os planos de atividade e financeiros anuais;
Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos e operações relativos ao objeto social que não
caibam na competência atribuída a outros órgãos do Emitente;
Representar o Emitente em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir e
confessar em quaisquer pleitos, bem como 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 aquisição e alienação de ações próprias, dentro dos limites fixados na
lei;
Estabelecer a organização técnico-administrativa do Emitente e as normas de funcionamento
interno, designadamente relativas ao pessoal e sua remuneração;
Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia Geral.

Acresce que, nos termos do artigo 4.º, n.º 3 dos Estatutos da REN, conforme alterado pela Assembleia Geral
de Acionistas de 11 de maio de 2017, o Conselho de Administração está autorizado a deliberar o aumento
do capital social da REN e a definir todos os seus termos e características, com sujeição às limitações
seguintes:
a) a autorização poderá ser exercida exclusivamente para aquisição da EDP Gás, S.G.P.S., S.A. e das suas
subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A.;
b) A deliberação deverá ser aprovada por maioria de pelo menos dois terços dos administradores nomeados;
c) A autorização compreende a deliberação de um aumento de capital por novas entradas em dinheiro a ser
tomada até 31 de dezembro de 2017 e mediante a emissão de ações fungíveis com o mesmo valor nominal
das existentes;
d) A cifra do capital social não poderá ser aumentada em mais de 250 000 000 euros (duzentos e cinquenta
milhões de euros) em resultado do aumento de capital deliberado pelo conselho de administração ao abrigo
da referida autorização para os efeitos previstos na alínea (a) do n.º 3 do referido artigo;
e) o aumento de capital terá por destinatários os acionistas da sociedade no exercício dos respetivos direitos
de preferência e demais investidores que adquiram direitos de subscrição;
f) As ações não subscritas nos termos da alínea anterior poderão, se assim for previsto na deliberação que
aprove o aumento de capital, ser oferecidas à subscrição por terceiros;
g) As ações representativas do aumento de capital poderão ser emitidas com ou sem prémio de emissão e
conferirão direito aos lucros, reservas ou outros bens cuja distribuição seja deliberada posteriormente à sua
emissão;
h) A deliberação de aumento do capital social será precedida de prévio parecer favorável da comissão de
auditoria nos termos do art.º 456 n.º 3 do CSC.
Nos termos do Regulamento do Conselho de Administração, cabe, designadamente, a este órgão30:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

30

Definir a estratégia e as políticas gerais do Emitente;
Definir a estrutura empresarial do grupo;
Aprovar, caso a caso, as alienações de ativos e/ou direitos, os investimentos e a oneração, a
efetuar pela Sociedade e/ou pelas sociedades participadas, sem prejuízo das competências da
Assembleia Geral;
Definir os objetivos e as políticas de gestão do Emitente;
Aprovar o orçamento anual, o plano de negócios e outros planos de desenvolvimento a longo prazo;
Estabelecer a organização técnico-administrativa do Emitente e as normas de funcionamento
interno, designadamente as relativas aos colaboradores e sua remuneração;
representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir
e confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;
Constituir sociedades e subscrever, adquirir, onerar ou alienar participações sociais, sem prejuízo
das competências da Assembleia Geral;
Deliberar a contração de dívida no mercado financeiro nacional ou internacional, incluindo através
da emissão de obrigações ou de quaisquer outros valores mobiliários;
Deliberar que o Emitente preste apoio técnico e financeiro às sociedades em que seja titular de
ações, quotas ou outras participações sociais, concedendo-lhes, nomeadamente, empréstimos e
prestando garantias em seu benefício;

Cfr. n.º 3 do artigo 3.º do Regulamento do Conselho de Administração.
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k)

Propor à Assembleia Geral a aquisição e alienação de ações próprias, obrigações próprias ou outros
valores mobiliários próprios, dentro dos limites fixados na lei;
l) Aprovar os sistemas de controlo interno, de gestão de riscos e de auditoria interna do Emitente;
m) Designar o secretário do Emitente e o respetivo suplente;
n) Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes, incluindo os de substabelecer;
o) Designar o representante do Emitente nas assembleias gerais de todas as sociedades participadas;
p) Indicar as pessoas a designar pelo Emitente para integrarem as listas dos titulares de órgãos sociais
a eleger em todas as sociedades participadas, bem como nomear o Chief Technical Officer da
Sociedade, na sequência de proposta da Comissão Executiva;
q) Deliberar sobre todas as matérias que sejam consideradas estratégicas, em particular, devido à
sua relação com acordos estratégicos celebrados pela REN, ao seu risco ou às suas características
especiais;
r) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia Geral.
Tal como acima referido, a aquisição e a alienação de bens, direitos ou participações sociais de valor
económico superior a 10% dos ativos fixos do Emitente, bem como a aquisição e a alienação de ações
próprias, encontram-se sujeitas a aprovação prévia da Assembleia Geral31.
No que respeita ao Presidente do Conselho de Administração, compete-lhe, especialmente nos termos do
Regulamento do Conselho de Administração:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Representar o Conselho de Administração em juízo e fora dele;
Coordenar a atividade do Conselho de Administração, e promover a comunicação entre a Sociedade
e os seus acionistas, assim como entre o Conselho de Administração e os demais órgãos da
Sociedade;
Convocar, organizar a ordem do dia e presidir às reuniões do Conselho de Administração;
Organizar, de forma adequada, as propostas a submeter a deliberação do Conselho de
Administração;
Exercer o voto de qualidade na tomada de deliberações pelo Conselho de Administração; e
Assegurar a correta execução das deliberações do Conselho de Administração.

Nos seus impedimentos e faltas, o Presidente é substituído pelo Vice-Presidente, devendo o Conselho de
Administração designar qual dos seus membros substitui o Presidente, nas faltas e impedimentos cumulativos
do Presidente e do Vice-Presidente, sendo que o Vice-Presidente ou o membro que atue em substituição do
Presidente dispõem igualmente de voto de qualidade 32.
Conforme acima mencionado, as reuniões do Conselho de Administração são convocadas e dirigidas pelo
respetivo Presidente. Compete ao Conselho de Administração fixar a periodicidade das suas reuniões
ordinárias, sendo, no entanto, obrigatória uma reunião bimestral. Assim, o Conselho de Administração reúne
ordinariamente com uma periodicidade mínima bimestral, em datas a fixar, em cada ano, pelos seus
membros, salvo durante os 18 meses iniciais do seu mandato, período no qual as reuniões do Conselho de
Administração devem ser mensais33.
Acresce que o Conselho de Administração deve reunir extraordinariamente sempre que convocado pelo seu
Presidente ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente ou por quaisquer outros dois administradores, ou a
pedido do revisor oficial de contas34.
O Conselho de Administração apenas pode deliberar quando esteja presente ou representada a maioria dos
seus membros, nos termos da lei e do Contrato de Sociedade 35 . Qualquer administrador pode fazer-se
representar numa reunião por outro administrador, mediante carta dirigida ao Presidente do Conselho de
Administração (ou ao Vice-Presidente, em caso de ausência do Presidente), sendo que não é permitida: (i)
a representação pela mesma pessoa de mais de um administrador em cada reunião; (ii) a representação de
31 Cfr.

n.º 2 do artigo 15.º do Contrato de Sociedade e n.º 6 do artigo 3.º do Regulamento do Conselho de Administração.
n.ºs 2 a 4 do artigo 2.º do Regulamento do Conselho de Administração.
33 Cfr. artigo 19.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade e n.ºs 2 e 3 do artigo 4.º do Regulamento do Conselho de Administração.
34 Cfr. artigo 19.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade e n.º 3 do artigo 4.º do Regulamento do Conselho de Administração.
35 Cfr. artigo 19.º, n.º 2 do Contrato de Sociedade e n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento do Conselho de Administração.
32 Cfr.
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um administrador com funções executivas por membros da Comissão de Auditoria; (iii) a representação de
um membro da Comissão de Auditoria por um administrador com funções executivas36.
As deliberações do Conselho de Administração são aprovadas por maioria estipulada na lei tendo o
Presidente, ou quem o substituir, voto de qualidade 37.
Nos termos da lei e do Contrato de Sociedade 38, a Sociedade tem um Secretário Efetivo e um Secretário
Suplente, designados pelo Conselho de Administração, com as competências previstas na lei e cujas funções
cessam com o termo das funções do Conselho de Administração que o tiver designado.
Na presente data desempenham as funções de Secretário da Sociedade, no âmbito do mandato 2015 - 2017,
os seguintes membros:
Secretária Efetivo:

Marta Almeida Afonso

Secretário Suplente:

Diogo Macedo da Graça39

17.4.2. Competências E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO EXECUTIVA
De acordo com o Regulamento do Conselho de Administração, aprovado em 30 de março de 2017, o Conselho
de Administração deve constituir uma Comissão Executiva, na qual delega a gestão dos negócios do
Emitente, nos termos legais e estatutários40.
Em 30 de março de 2017, foram delegados numa Comissão Executiva na medida do permitido por lei, pelos
Estatutos da Sociedade e pelo Regulamento do Conselho de Administração, todos os poderes necessários ou
convenientes para o exercício dos atos de gestão referentes à prossecução das atividades compreendidas no
objeto social da Sociedade, os quais incluem, em particular, as seguintes competências, a exercer ao abrigo
e dentro dos limites fixados anualmente no orçamento de exploração e no plano estratégico, a aprovar, sob
proposta da Comissão Executiva, pelo Conselho de Administração:
a) Gerir a atividade normal da Sociedade e praticar todos os atos e operações compreendidos no objeto
social da Sociedade que não caibam na competência exclusiva do Conselho de Administração por força
de lei, dos Estatutos ou do Regulamento do Conselho de Administração;
b) Aprovar, caso a caso, as alienações de ativos e/ou direitos e os investimentos ou a oneração de ativos,
salvo mediante a constituição de garantias pessoais ou reais, a efetuar pela Sociedade e/ou pelas
sociedades participadas, cujo valor individual e/ou agregado seja igual ou inferior a € 15.000.000,00
(quinze milhões de euros) ou que já tenham sido aprovadas no âmbito do orçamento anual da Sociedade
e cujo valor individual ou agregado seja igual ou inferior a € 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de
euros);
c) Propor ao Conselho de Administração e executar o orçamento anual, o plano de negócios e outros planos
de desenvolvimento de longo prazo;
d) Sem prejuízo do disposto no artigo 3.º, n.º 3, alínea f) do Regulamento do Conselho de Administração,
estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade e as normas de funcionamento interno,
designadamente relativas aos colaboradores e sua remuneração;
e) Representar a Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, podendo desistir, transigir e
confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;

36 Cfr.

artigo 19.º, n.º 4 do Contrato de Sociedade e artigo 6.º do Regulamento do Conselho de Administração.
artigo 20.º do Contrato de Sociedade e n.ºs 2 e 3 do artigo 5.º do Regulamento do Conselho de Administração.
38 Cfr. alínea i) do n.º 1 do artigo 15.º do Contrato de Sociedade.
39 Encontra-se em funções desde 28 de julho de 2016, na sequência da apresentação de carta de renúncia do Dr. Guilherme Von Cüpper em 22 de abril
2016.
40 Cfr. artigo 16.º do Contrato de Sociedade.
37 Cfr.
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f)

Constituir sociedades e subscrever, adquirir, deter, onerar e alienar participações sociais, contanto que
aquelas sociedades sejam, ou as participações respeitem a sociedades veiculo para a realização de
investimentos específicos com um valor individual ou agregado que não exceda € 7.500.000,00 (sete
milhões e quinhentos mil euros), ou que já tenham sido aprovadas no âmbito do orçamento anual da
Sociedade;

g) Negociar, deliberar sobre, celebrar, modificar e promover a cessação de quaisquer contratos, incluindo
contratos de prestação de serviços e contratos de trabalho, de valor igual ou inferior a € 5.000.000,00
(cinco milhões de euros);
h) Aprovar e promover todos e quaisquer atos necessários à atualização do programa de emissão de dívida
da Sociedade (Euro Medium Term Note Programme), nos termos que, a cada momento, se revelem mais
adequados, incluindo, sem limitar a negociação e celebração de todos os instrumentos contratuais ou
acessórios relacionados e a prossecução de quaisquer diligências ou adoção de quaisquer medidas
necessárias a tal atualização, designadamente junto de quaisquer entidades de supervisão, de mercado
ou outras;
i)

Aprovar e praticar todos e quaisquer atos necessários, úteis ou convenientes, incluindo através da
celebração de instrumentos contratuais, à alocação intra-grupo dos fundos obtidos através de operações
de financiamento externo;

j)

Negociar, celebrar, modificar e promover a cessação de quaisquer contratos de contração de dívida de
curto prazo (isto é, com uma maturidade igual ou inferior a 3 anos), incluindo sob a forma de papel
comercial;

k) Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
l)

Deliberar que a Sociedade preste apoio técnico e financeiro às sociedades em que seja titular de ações,
quotas ou outras participações sociais, concedendo-lhes, nomeadamente, empréstimos e prestando
garantias em seu benefício;

m) Apresentar ao Conselho de Administração propostas a submeter à Assembleia Geral relativamente à
aquisição e alienação de ações próprias e de obrigações ou outros valores mobiliários próprios, dentro
dos limites fixados na lei e estabelecidos pela Assembleia Geral;
n) Apresentar ao Conselho de Administração propostas em matéria de controlo interno, de gestão de riscos
e de auditoria interna do Grupo REN;
o) Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes, incluindo os de substabelecer;
p) Indicar as pessoas a designar pela Sociedade para integrarem as listas dos titulares de órgãos sociais a
eleger nos dois operadores das redes de transporte, ou seja, a REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., e a
REN Gasodutos, S.A., bem como nas sociedades veículo referidas na alínea f) anterior;
q) Tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios ou frações de imóveis;
r)

Gerir as participações sociais detidas pela REN e coordenar a atividade das sociedades participadas,
podendo ainda, quanto às sociedades em relação de domínio total, dirigir instruções vinculativas, nos
termos legais aplicáveis;

s)

Designar o representante da Sociedade nas assembleias gerais de todas as sociedades participadas.

No que respeita em concreto à contração de dívida com uma maturidade igual ou inferior a 3 anos, incluindo
sob a forma de papel comercial, e tendo em consideração o objetivo de assegurar o adequado financiamento
do Grupo REN, o Conselho de Administração delegou ainda na Comissão Executiva os poderes necessários
para negociar os termos específicos de cada instrumento de contração de dívida no que respeita, em
particular, ao respetivo montante, prazo, taxa de juro, condições de reembolso, seleção dos intermediários
financeiros e outros elementos relevantes, devendo a Comissão Executiva, atenta a importância desde tipo
de operações, submeter os respetivos contratos ou acordos a aprovação final pelo Conselho de
Administração.
A delegação de competências na Comissão Executiva não exclui a possibilidade de o Conselho de
Administração deliberar sobre as matérias delegadas e não inclui as matérias reservadas por lei, pelo
Contrato de Sociedade ou pelo Regulamento do Conselho de Administração.
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As reuniões da Comissão Executiva são convocadas e dirigidas pelo respetivo Presidente e realizam-se, em
regra, uma vez por semana. A Comissão Executiva apenas pode deliberar quando esteja presente ou
representada a maioria dos seus membros. Qualquer membro da Comissão Executiva pode fazer-se
representar numa reunião por outro membro, mediante carta dirigida ao Presidente da Comissão Executiva,
sendo que não é permitida a representação pela mesma pessoa de mais de um membro em cada reunião.
As deliberações da Comissão Executiva são aprovadas por maioria simples dos votos dos membros presentes
ou representados, tendo o Presidente, ou quem o substituir, voto de qualidade.41
17.4.3. Competências e funcionamento da Comissão de Auditoria
A Comissão de Auditoria é um órgão de fiscalização dos negócios sociais, sendo composta por três 42
administradores não executivos, todos eles independentes, de acordo com a avaliação realizada pelo
Emitente com base nas informações prestadas por aqueles.
A Comissão de Auditoria desempenha as suas funções de supervisão e fiscalização da atividade de gestão
com autonomia e independência. A dupla qualidade dos seus membros, enquanto membros do órgão de
fiscalização e do órgão de administração, incrementa a transparência do processo de controlo,
nomeadamente em virtude do acesso especial a informações e processos de tomada de decisão que é
proporcionado aos membros da Comissão de Auditoria por essa participação.
A Comissão de Auditoria, enquanto órgão de fiscalização, dispõe dos poderes e encontra-se sujeita aos
deveres estabelecidos na lei, no Contrato de Sociedade e no seu Regulamento, competindo-lhe, em
especial43:
a)

Fiscalizar a administração do Emitente e vigiar a observância da lei, do Contrato de Sociedade e
dos princípios de governo aplicáveis;
b) Elaborar relatório anual sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e
proposta de aplicação de resultados apresentados pela administração;
c) Fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema
de auditoria interna;
d) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de
suporte;
e) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da caixa
e as existências de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes ao Emitente ou por ele
recebidos em garantia, depósito ou outro título;
f) Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pelo Emitente
conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados;
g) Verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas preparados pelo Conselho de
Administração e fiscalizar a respetiva revisão;
h) Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;
i) Receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores do
Emitente ou outros;
j) Fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas, designadamente no tocante à prestação
de serviços adicionais;
k) Fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas;
l) Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvam um ou vários dos seus membros no
exercício das suas funções;
m) Convocar a Assembleia Geral sempre que o Presidente da respetiva mesa o não faça, devendo fazêlo;
n) Atestar se o relatório sobre o governo societário da REN inclui os elementos referidos no artigo
245.º-A do Cód.VM e no Regulamento da CMVM n.º 4/2013;
o) Exprimir a sua concordância ou não com o relatório anual de gestão e com as contas do exercício;

41 Cfr.

artigos 2.º e 3.º do Regulamento da Comissão Executiva.
Cfr. artigo 21.º, n.º 1 do Contrato de Sociedade e artigo 3.º do Regulamento da Comissão de Auditoria.
43 Cfr. artigo 6.º, n.º 2 do Regulamento da Comissão de Auditoria.
42
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p)
q)
r)
s)
t)
u)

v)
w)

x)

Assistir o Conselho de Administração e a Comissão Executiva no cumprimento das suas
responsabilidades de supervisão dos processos de auditoria interna e externa, incluindo através da
apresentação de propostas para a melhoria do seu funcionamento;
Propor à Assembleia Geral a nomeação do Auditor Externo / Revisor Oficial de Contas (efetivo ou
suplente), a respetiva remuneração e a sua destituição sempre que se verifique justa causa para
o efeito;
Emitir parecer fundamentado sobre a eventual renovação do contrato do Auditor Externo da
Sociedade para o seu quarto mandato;
Zelar para que sejam asseguradas, no âmbito da estrutura interna da REN, as condições adequadas
à prestação dos serviços de auditoria pelo Auditor Externo;
Representar a Sociedade, para todos os efeitos, junto do Auditor Externo, desempenhar as funções
de interlocutor da REN junto daquele e ser o primeiro destinatário dos respetivos relatórios;
Fazer o acompanhamento regular da atividade desenvolvida pelo Auditor Externo e pelo Revisor
Oficial de Contas, nomeadamente através da análise dos respetivos relatórios periódicos e do
acompanhamento da execução dos trabalhos de auditoria e de revisão, procedendo também à
avaliação de eventuais recomendações de alterações de procedimentos recomendados pelo
Auditor Externo e pelo Revisor Oficial de Contas;
Avaliar anualmente a atividade desenvolvida pelo Auditor Externo;
Aprovar previamente a contratação pela Sociedade, ao Auditor Externo, ou a qualquer entidade
que com ele se encontre em relação de participação ou que integre a mesma rede, de serviços
diversos dos serviços de auditoria, explicitando as razões dessa contratação no relatório anual
sobre o governo da Sociedade;
Supervisionar a atividade do Gabinete de Auditoria Interna da REN e propor à Comissão Executiva
o recrutamento dos respetivos meios humanos.

As reuniões da Comissão de Auditoria são convocadas e dirigidas pelo respetivo Presidente (designado pela
Assembleia Geral ou, na falta de designação, pela Comissão de Auditoria) e realizam-se com periodicidade
mensal. Para além das reuniões ordinárias, poderá a Comissão de Auditoria reunir sempre que convocada
pelo respetivo Presidente ou pelos dois vogais que a compõem. Para que a Comissão de Auditoria possa
deliberar, é necessária a presença da maioria dos seus membros. As deliberações são tomadas por maioria
de votos, tendo o Presidente da Comissão de Auditoria voto de qualidade 44.
17.4.4. Competências do Revisor Oficial de Contas
Nos termos do CSC e do Contrato de Sociedade45, compete ao Revisor Oficial de Contas proceder ao exame
e verificação necessários à revisão e certificação legais das contas. Compete-lhe, igualmente, verificar a
regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte, a exatidão dos
documentos de prestação de contas e se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados
pela REN conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados.
17.4.5. Competências e composição da Comissão de Vencimentos
Nos termos da lei e do Contrato de Sociedade46, a Comissão de Vencimentos é constituída por três membros,
designados pela Assembleia Geral, competindo-lhe propor e apresentar à Assembleia Geral os princípios da
política de remuneração dos órgãos sociais, bem como fixar as respetivas remunerações anuais, incluindo
os respetivos complementos.
Os seguintes três membros, nomeados na reunião da Assembleia Geral anual de 17 de abril de 2015 para
terminar o mandato em curso (2015-2017), integram a Comissão de Vencimentos:
Presidente:

Paulo Pimenta

Vogal:

Manuel de Lancastre

Vogal:

Fernando Neves de Almeida

44 Cfr.

artigo 8.º do Regulamento da Comissão de Auditoria.
artigo 24.º do Contrato de Sociedade.
46 Cfr. artigo 26.º do Contrato de Sociedade.
45 Cfr.
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A atual Comissão de Vencimentos é composta por membros independentes em relação à administração.
Nesta medida, a Comissão de Vencimentos não inclui qualquer membro de outro órgão social para o qual
defina a respetiva remuneração, não tendo os três membros em exercício qualquer relação familiar com
membros desses outros órgãos sociais, enquanto seus cônjuges, parentes ou afins em linha reta até ao
terceiro grau, inclusive.
17.4.6. Declaração de conformidade com as regras de governo societário
O modelo e as práticas de governo das sociedades com ações admitidas à negociação em mercado
regulamentado regem-se pelas disposições vinculativas constantes (i) do CSC, (ii) do Cód.VM e do
Regulamento n.º 4/2013 da CMVM e (iii) da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, em matéria remuneratória.
No contexto do modelo de governo da Sociedade, tanto a Comissão de Auditoria como o Revisor Oficial de
Contas devem observar o regime de incompatibilidades previsto no artigo 414.º-A do CSC, o que sucede no
caso da REN.
Ademais, segundo o artigo 423.º-B do CSC, a maioria dos membros da Comissão de Auditoria dos emitentes
de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado deve ser independente e, pelo menos, um
destes membros deve cumprir requisitos de especialização, isto é, ter um curso adequado ao exercício das
suas funções e conhecimentos em auditoria ou contabilidade. Para este efeito, entende-se que não deve ser
considerado independente quem (i) esteja associado a quaisquer grupos de interesses específicos no
emitente ou (ii) se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de
decisão, nomeadamente em virtude de: (a) ser titular ou atuar em nome ou por conta de titulares de
participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social do emitente; e/ou (b) ter sido reeleito por
mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.
Todos membros da Comissão de Auditoria do Emitente são independentes e preenchem os referidos
requisitos de especialização previstos nos n.ºs 4 e 5 do artigo 423.º-B do CSC.
Nos termos do artigo 9.º do Contrato de Sociedade, a Mesa da Assembleia Geral será constituída por um
Presidente e um Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, os quais serão assistidos pelo Secretário da
Sociedade.
Na presente data, as funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Emitente, no âmbito do mandato
2015/2017, são exercidas pelo Professor Doutor Pedro Canastra de Azevedo Maia e as de Vice-Presidente
pelo Dr. Francisco Santos Costa.
Nas sociedades com valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, os membros
da Mesa da Assembleia Geral estão sujeitos ao referido regime de incompatibilidades e independência
(conforme artigos 414.º e 414.º-A do CSC, aplicáveis ex vi artigo 374.º-A do CSC), requisitos estes plenamente
cumpridos pelos atuais Presidente e Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Emitente.
Por sua vez, nos termos do artigo 245.º-A do Cód.VM e do Regulamento n.º 4/2013 da CMVM, os emitentes
de ações admitidas à negociação em mercado divulgam em capítulo do relatório anual de gestão
especialmente elaborado para o efeito ou em anexo a este, um relatório detalhado sobre a estrutura e as
práticas de governo societário, contendo os elementos referidos no mencionado artigo 245.º-A, bem como
os elementos informativos complementares previstos no Regulamento n.º 4/2013 da CMVM.
De acordo com este Regulamento, as referidas sociedades emitentes devem explicar, de modo efetivo e
justificado, no seu relatório anual de governo, os fundamentos para o cumprimento ou o não cumprimento
das recomendações previstas no código de governo das sociedades adotado (princípio comply or explain).
Para este efeito, as sociedades podem adotar as recomendações constantes do código de governo aprovado
pela CMVM ou as recomendações de um código de governo societário emitido por uma entidade vocacionada
para o efeito.
No ano de 2016, a REN optou por adotar o Código de Governo das Sociedades aprovado em 2013 pela CMVM,
nos termos adiante explicitados e melhor detalhados no relatório de governo societário anexo ao respetivo
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I. Votação e controlo do Emitente
I.1. As sociedades devem incentivar os seus acionistas a
participar e a votar nas assembleias gerais, designadamente não
fixando um número excessivamente elevado de ações
necessárias para ter direito a um voto e implementando os meios
indispensáveis ao exercício do direito de voto por
correspondência e por via eletrónica.

Parcialmente adotada
(No que respeita ao exercício do direito de voto por via
eletrónica, os Estatutos da REN preveem que os acionistas
poderão vir a exercer o direito de voto mediante comunicação
eletrónica, nos termos, prazo e condições que venham a ser
definidos na respetiva convocatória.
Apesar de a REN considerar que atualmente se encontra
plenamente assegurada a participação dos seus acionistas nas
assembleias gerais através do voto por correspondência e dos
mecanismos de representação, a sociedade considera que o voto
eletrónico poderá vir a constituir no futuro um mecanismo de
flexibilização para os seus acionistas, pelo que optou por incluir
esta possibilidade nos seus Estatutos.)

I.2. As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem
a tomada de deliberações pelos seus acionistas, designadamente
fixando um quórum deliberativo superior ao previsto por lei.

Não adotada
(O quórum constitutivo, em primeira convocação, é de 51% do
capital. Em acréscimo, o quórum deliberativo para a adoção de
deliberações sobre alterações do contrato de sociedade, cisão,
fusão, transformação ou dissolução é de dois terços dos votos
emitidos, seja em primeira seja em segunda convocatória.
Tais mecanismos, previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º do
Contrato de Sociedade, têm em vista assegurar uma adequada
representatividade dos acionistas face à natureza das atividades
prosseguidas pela sociedade e à sua estrutura acionista. Nos
termos do n.º 3 do mencionado artigo 11.º, as deliberações de
alteração que versem sobre o artigo 7.º-A, o n.º 3 do artigo 12.º
e sobre o próprio artigo 11.º do Contrato de Sociedade carecem
de ser aprovadas por três quartos dos votos emitidos.
Em síntese, as regras estatutárias em causa são aquelas que
melhor se adequam às especificidades da sociedade, tendo
presente o objetivo que subjaz a esta Recomendação e que
estamos perante uma matéria estritamente na esfera de decisão
acionista.)

I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que
tenham por efeito provocar o desfasamento entre o direito ao
recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores
mobiliários e o direito de voto de cada ação ordinária, salvo se
devidamente fundamentados em função dos interesses de longo
prazo dos acionistas.

Não adotada
(O n.º 3 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade prevê que não
serão contados os votos inerentes às ações da REN, emitidos por
qualquer acionista, em nome próprio ou como representante de
outrem, que excedam 25% da totalidade dos votos
correspondentes ao capital social da REN, considerando-se para
o efeito os direitos de voto inerentes às ações da REN que, nos
termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, lhe sejam imputáveis.
Nos termos do n.º 12 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade os
acionistas que, direta ou indiretamente, exercerem controlo
sobre uma empresa que exerça uma das atividades de entre a
produção ou a comercialização de eletricidade ou gás natural
estão inibidos de exercer direitos sociais na assembleia geral
relativamente a quaisquer ações da Sociedade, salvo se a ERSE –
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos tiver reconhecido
a não existência de risco de conflitos de interesses.
Não obstante, os n.ºs 3 e 12 do artigo 12.º do Contrato de
Sociedade decorrem de imposição legal e/ou decisão
administrativa, não visando limitar o exercício do direito de
voto, mas antes assegurar a existência de um regime sancionador
da violação do limite legal de titularidade de ações acima
referido e o cumprimento da restrição legal ao exercício do
direito de voto por certas entidades.)

I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do
número de votos que podem ser detidos ou exercidos por um
único acionista, de forma individual ou em concertação com
outros acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de
cinco em cinco anos, será sujeita a deliberação pela assembleia
geral a alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária

Não adotada
(O n.º 3 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade prevê que não
serão contados os votos inerentes às ações da REN, emitidos por
qualquer acionista, em nome próprio ou como representante de
outrem, que excedam 25% da totalidade dos votos
correspondentes ao capital social da REN, considerando-se para

47 Por

“Capítulo” entende-se que a referência é feita ao Código do Governo das Sociedades da CMVM aprovado em 2013.
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– sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e
que, nessa deliberação, se contam todos os votos emitidos sem
que aquela limitação funcione.

o efeito os direitos de voto inerentes às ações da REN que, nos
termos do n.º 1 do artigo 20.º do Cód.VM, lhe sejam imputáveis.
Nos termos do n.º 12 do artigo 12.º do Contrato de Sociedade os
acionistas que, direta ou indiretamente, exercerem controlo
sobre uma empresa que exerça uma das atividades de entre a
produção ou a comercialização de eletricidade ou gás natural
estão inibidos de exercer direitos sociais na assembleia geral
relativamente a quaisquer ações da Sociedade, salvo se a ERSE –
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos tiver reconhecido
a não existência de risco de conflitos de interesses.
Não obstante, as disposições supra referidas decorrem de
imposição legal e /ou decisão administrativa, não visando limitar
o exercício do direito de voto, mas antes assegurar a existência
de um regime sancionador da violação do limite legal de
titularidade de ações acima referido e o cumprimento da
restrição legal ao exercício do direito de voto por certas
entidades. Nesta sequência, não se encontra previsto no
Contrato de Sociedade qualquer mecanismo de renovação ou
revogação destas normas estatutárias, por a existência das
mesmas se dever ao cumprimento de imposições legais.)

I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito
exigir pagamentos ou a assunção de encargos pela sociedade em
caso de transição de controlo ou de mudança da composição do
órgão de administração e que se afigurem suscetíveis de
prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a livre
apreciação pelos acionistas do desempenho dos titulares do
órgão de administração.

Adotada

II. Supervisão, Administração e Fiscalização
II. 1. Supervisão e Administração
II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força
da reduzida dimensão da sociedade, o conselho de administração
deve delegar a administração quotidiana da sociedade, devendo
as competências delegadas ser identificadas no relatório anual
sobre o Governo da Sociedade.

Adotada

II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a
sociedade atua de forma consentânea com os seus objetivos, não
devendo delegar a sua competência, designadamente, no que
respeita a: i) definir a estratégia e as políticas gerais da
sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii)
decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu
montante, risco ou às suas características especiais.

Adotada

II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das
competências de fiscalização que lhes estão cometidas, deve
assumir plenas responsabilidades ao nível do governo da
sociedade, pelo que, através de previsão estatutária ou
mediante via equivalente, deve ser consagrada a
obrigatoriedade de este órgão se pronunciar sobre a estratégia
e as principais políticas da sociedade, a definição da estrutura
empresarial do grupo e as decisões que devam ser consideradas
estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este órgão deverá
ainda avaliar o cumprimento do plano estratégico e a execução
das principais políticas da sociedade.

Não aplicável
(A presente recomendação não é aplicável face ao modelo de
governo societário adotado pela REN.)

II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o
Conselho de Administração e o Conselho Geral e de Supervisão,
consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se
mostrem necessárias para:
a) Assegurar uma competente e independente avaliação do
desempenho dos administradores executivos e do seu próprio
desempenho global, bem assim como das diversas comissões
existentes;
b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo
adotado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos

Adotada
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competentes as medidas a executar tendo em vista a sua
melhoria.
II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de
Supervisão, consoante o modelo aplicável, devem fixar objetivos
em matéria de assunção de riscos e criar sistemas para o seu
controlo, com vista a garantia que os riscos efetivamente
incorridos são consistentes com aqueles objetivos.

Adotada

II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de
membros não executivos que garanta efetiva capacidade de
acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos
restantes membros do órgão de administração.

Adotada

II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se
uma proporção adequada de independentes, tendo em conta o
modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a sua
estrutura acionista e o respetivo free float.
A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão
e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da
legislação vigente, e quanto aos demais membros do Conselho
de Administração considera-se independente a pessoa que não
esteja associada a qualquer grupo de interesses específicos na
sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível
de afetar a sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente
em virtude de:
a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com
ela se encontre em relação de domínio ou de grupo nos últimos
três anos;
b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido
relação comercial significativa com a sociedade ou com
sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou
de grupo, seja de forma direta ou enquanto sócio,
administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva;
c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por
sociedade que com ela se encontre em relação de domínio ou de
grupo além da remuneração decorrente do exercício das funções
de administrador;
d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na
linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de
administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou
indiretamente de participação qualificada;
e. Ser titular de participação qualificada ou representante de
um acionista titular de participações qualificadas.

Adotada

II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas,
quando solicitados por outros membros dos órgãos sociais,
devem prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido,
as informações por aqueles requeridas.

Adotada

II.1.9. O presidente do órgão de administração executivo ou da
comissão executiva deve remeter, conforme aplicável, ao
Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do
Conselho Fiscal, ao Presidente da Comissão de Auditoria, ao
Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente da
Comissão para as Matérias Financeiras, as convocatórias e as atas
das respetivas reuniões.

Adotada

II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça
funções executivas, este órgão deverá indicar, de entre os seus
membros, um administrador independente que assegure a
coordenação dos trabalhos dos demais membros não executivos
e as condições para que estes possam decidir de forma
independente e informada ou encontrar outro mecanismo
equivalente que assegure aquela coordenação.

Adotada

II. 2. Fiscalização
II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho
Fiscal, da Comissão de Auditoria ou da Comissão para as Matérias
Financeiras deve ser independente, de acordo com o critério

Adotada
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legal aplicável, e possuir as competências adequadas ao
exercício das respetivas funções.
II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal
do auditor externo e o primeiro destinatário dos respetivos
relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva
remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da
empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços.

Adotada

II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor
externo e propor ao órgão competente a sua destituição ou a
resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre que
se verifique justa causa para o efeito.

Adotada

II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos
sistemas de controlo interno e de gestão de riscos e propor os
ajustamentos que se mostrem necessários.

Adotada

II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão
e o Conselho Fiscal devem pronunciar-se sobre os planos de
trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e
aos serviços que velem pelo cumprimento das normas aplicadas
à sociedade (serviços de compliance), e devem ser destinatários
dos relatórios realizados por estes serviços pelo menos quando
estejam em causa matérias relacionadas com a prestação de
contas a identificação ou a resolução de conflitos de interesses
e a deteção de potenciais ilegalidades.

Adotada

II. 3. Fixação de Remunerações
II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou
equivalente devem ser independentes relativamente aos
membros executivos do órgão de administração e incluir pelo
menos um membro com conhecimentos e experiência em
matérias de política de remuneração.

Adotada

II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de
Remunerações no desempenho das suas funções qualquer pessoa
singular ou coletiva que preste ou tenha prestado, nos últimos
três anos, serviços a qualquer estrutura na dependência do órgão
de administração, ao próprio órgão de administração da
sociedade ou que tenha relação atual com a sociedade ou com
consultora da sociedade. Esta recomendação é aplicável
igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva que com
aquelas se encontre relacionada por contrato de trabalho ou
prestação de serviços.

Adotada

II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos
de administração e fiscalização a que se refere o artigo 2.º da
Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, deverá conter, adicionalmente:
a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação
da remuneração a atribuir aos membros dos órgãos sociais;
b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em
termos individuais, e ao montante máximo potencial, em termos
agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e
identificação das circunstâncias em que esses montantes
máximos podem ser devidos;
d) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de
pagamentos relativos à destituição ou cessação de funções de
administradores.

Adotada

II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa
à aprovação de planos de atribuição de ações, e/ou de opções
de aquisição de ações ou com base nas variações do preço das
ações, a membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter
todos os elementos necessários para uma avaliação correta do
plano.

Não aplicável

II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa
à aprovação de qualquer sistema de benefícios de reforma
estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta
deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação
correta do sistema.

Não aplicável

III. Remunerações

Adotada
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III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de
administração deve basear-se no desempenho efetivo e
desincentivar a assunção excessiva de riscos.
III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de
administração e a remuneração dos membros do órgão de
fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor
dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor.

Adotada

III.3. A componente variável da remuneração deve ser
globalmente razoável em relação à componente fixa da
remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas
as componentes.

Adotada

III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser
diferida por um período não inferior a três anos, e o direito ao
seu recebimento deve ficar dependente da continuação do
desempenho positivo da sociedade ao longo desse período.

Adotada

III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar
contratos, quer com a sociedade, quer com terceiros, que
tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da
remuneração que lhes for fixada pela sociedade.

Adotada

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores
executivos manter as ações da sociedade a que tenham acedido
por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite
de duas vezes o valor da remuneração total anual, com exceção
daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento
de impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações.

Não aplicável

III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição
de opções, o início do período de exercício deve ser diferido por
um prazo não inferior a três anos.

Não aplicável

III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de
violação grave dos seus deveres nem da sua inaptidão para o
exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, seja
reconduzível a um inadequado desempenho, deverá a sociedade
encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados e
necessários para que qualquer indemnização ou compensação,
além da legalmente devida, não seja exigível.

Adotada

IV. Auditoria
IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências,
verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações
dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos
de controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão
de fiscalização da sociedade.

Adotada

IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela
mantenham uma relação de domínio não devem contratar ao
auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se
encontrem em relação de grupo ou que integrem a mesma rede,
serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo razões para
a contratação de tais serviços – que devem ser aprovados pelo
órgão de fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual sobre
o Governo da Sociedade – eles não devem assumir um relevo
superior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade.

Adotada

IV.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim
de dois ou três mandatos, conforme sejam respetivamente de
quatro ou três anos. A sua manutenção além deste período
deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de
fiscalização que pondere expressamente as condições de
independência do auditor e as vantagens e os custos da sua
substituição.

Adotada

V. Conflitos de Interesses e Transações com Partes
Relacionadas
V.1. Os negócios da sociedade com acionistas titulares de
participação qualificada, ou com entidades que com eles
estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código
dos Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições
normais de mercado.

Adotada

V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer
os procedimentos e critérios necessários para a definição do

Adotada
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nível relevante de significância dos negócios com acionistas
titulares de participação qualificada – ou com entidades que com
eles estejam em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 do
art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização
de negócios de relevância significativa dependente de parecer
prévio daquele órgão.
VI. Informação
VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na
Internet, em português e inglês, acesso a informações que
permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade
atual em termos económicos, financeiros e de governo.

Adotada

VI.2 As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete
de apoio ao investidor e de contacto
permanente com o mercado, que responda às solicitações dos
investidores em tempo útil, devendo ser mantido um registo dos
pedidos apresentados e do tratamento que lhe foi dado.

Adotada

O Regulamento n.º 4/2013 da CMVM obriga ainda os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado
regulamentado a tornar acessível em sítio próprio na internet, em termos claramente identificados e
atualizados a seguinte informação mínima, a qual já consta do sítio da internet do Emitente:







Firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e os demais elementos previstos no artigo 171.º do
CSC;
Contrato de Sociedade;
Identidade dos membros dos órgãos sociais e do Representante para as Relações com o Mercado;
Gabinete de Apoio ao Investidor ou estrutura equivalente, respetivas funções e meios de acesso;
Documentos de prestação de contas, que devem estar acessíveis pelo menos durante 10 anos;
Calendário semestral de eventos societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre
outros, reuniões da Assembleia Geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável,
trimestrais.

Adicionalmente, e nos termos da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, e do Regulamento n.º 4/2013 da CMVM,
as sociedades com ações admitidas a negociação em mercado regulamentado estão sujeitas às seguintes
obrigações em matéria remuneratória:




17.5.

O órgão de administração ou a comissão de remunerações, caso exista, submetem, anualmente, a
aprovação da Assembleia Geral uma declaração sobre política de remuneração dos membros dos
respetivos órgãos de administração e de fiscalização, incluindo, designadamente, informação
relativa:
 Aos mecanismos que permitam o alinhamento dos interesses dos membros do órgão de
administração com os interesses do Emitente;
 Aos critérios de definição da componente variável da remuneração;
 À existência de planos de atribuição de ações ou de opções de aquisição de ações por parte
de membros dos órgãos de administração e de fiscalização;
 À possibilidade de o pagamento da componente variável da remuneração, se existir, ter
lugar, no todo ou em parte, após o apuramento das contas de exercício correspondentes a
todo o mandato;
 Aos mecanismos de limitação da remuneração variável, no caso de os resultados
evidenciarem uma deterioração relevante do desempenho da empresa no último exercício
apurado ou quando esta seja expectável no exercício em curso.
O relatório anual de governo deve descrever a política de remuneração dos membros dos órgãos de
administração e de fiscalização aprovada pela Assembleia Geral, assim como o montante anual da
remuneração auferida pelos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, de forma
agregada e individual.
REPRESENTANTE PARA AS RELAÇÕES COM O MERCADO

Desde 28 de março de 2012, o representante para as relações com o mercado da REN é o administrador
Gonçalo Morais Soares, exercendo também as funções de Chief Financial Officer da REN.
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O serviço responsável pelo apoio ao investidor é a Direção de Relações com o Investidor (“DRI”), criada em
julho de 2007, e que se dedica em exclusivo à preparação, gestão e coordenação de todas as atividades
necessárias para atingir os objetivos da REN nas suas relações com acionistas, investidores e analistas,
assegurando uma comunicação que proporcione uma visão atual, coerente e integral da REN, contribuindo
assim para facilitar o processo de decisão de investimento e a criação sustentada de valor para o acionista,
prestando informações e esclarecimentos sobre a informação pública divulgada pela REN.
A DRI pode ser contactada pelas seguintes vias:
E-mail: ir@ren.pt
Ana Fernandes - Diretora: ana.fernandes@ren.pt
Alexandra Martins: alexandra.martins@ren.pt
Telma Mendes: telma.mendes@ren.pt
Morada: REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
A/C: Gabinete de Relações com o Investidor
Avenida dos Estados Unidos da América, 55
1749-061 Lisboa - Portugal
Telefone: 21 001 35 46 I Fax: 21 001 31 50
17.6.

REMUNERAÇÕES E OUTROS BENEFÍCIOS

17.6.1. Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria
As remunerações pagas, em 2016, aos membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria
da REN então em funções, de forma individual e agregada, foram as seguintes:
Nome
Rodrigo Costa
João Faria Conceição
Gonçalo Morais Soares
Guangchao Zhu
Mengrong Cheng
Longhua Jiang
Omar Al-Wahaibi
Manuel Champalimaud48
Jorge Magalhães Correia
Manuel Sebastião
Gonçalo Gil Mata
Maria Estela Barbot
José Luís Arnaut

Funções
Presidente
do
Conselho
de
Administração
e
da
Comissão
Executiva
Comissão Executiva
Comissão Executiva
Vice-Presidente Conselho de
Administração
Conselho de Administração
Conselho de Administração
Conselho de Administração
Conselho de Administração
Conselho de Administração
Comissão de Auditoria
Comissão de Auditoria
Comissão de Auditoria
Conselho de Administração

Total

Remuneração
Fixa

Rem. Variável

Total

384.999,96€

176.458,32€

561.458,28€

305.000,04€
305.000,04€

267.156,53€
267.156,53€

572.156,57€
572.156,57€

80.000,04€

80.000,04€

36.000 €
36.000 €
36.000 €
15.000 €
36.000 €
75.000 €
60.000 €
60.000 €
36.000 €

36.000 €
36.000 €
36.000 €
15.000 €
36.000 €
75.000 €
60.000 €
60.000 €
36.000 €

1.465.000,08 €

710.771,38 €

2.175.771,46 €

A remuneração variável de curto prazo paga em 2016, conforme indicado no quadro acima, diz respeito ao
exercício de 2015. Aos membros da Comissão Executiva foi ainda atribuída (mas não paga) uma parcela
adicional de remuneração, a título de remuneração variável de médio prazo referente ao exercício de 2015,
fixada em UR. Tendo em consideração a cotação da ação da REN à data de fixação da remuneração variável
de médio prazo ser de 2,62 euros, o número de UR a atribuir a cada membro da Comissão Executiva foi o
seguinte:
(i) Rodrigo Costa – 67.923 UR;

48

Apresentou renúncia às funções em 13 de abril de 2016.
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(ii) João Faria Conceição – 58.206 UR; e
(iii) Gonçalo Morais Soares – 58.206 UR.
Adicionalmente, durante o ano de 2016, foi disponibilizada aos administradores executivos a utilização de
viatura para o desempenho das suas funções, tendo sido também atribuído um seguro de saúde, seguro de
vida e seguro de acidentes pessoais para o desempenho das suas funções, tendo estes benefícios um valor
aproximado de 20 mil euros/administrador.
Não foram auferidas quaisquer quantias pelos membros dos órgãos sociais da REN pagas por outras
sociedades em relação de domínio ou de grupo com aquela.
17.6.2. REMUNERAÇÃO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS / AUDITOR EXTERNO
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, a REN e as suas subsidiárias tiveram como Revisor Oficial
de Contas a Deloitte & Associados, SROC S.A., com exceção da REN Trading cujo Revisor Oficial de Contas
foi a Pricewaterhousecoopers & Associados – SROC, S.A.
O valor total registado como gasto relativo a serviços de auditoria e revisão legal das contas e outros serviços
prestados pelos Revisores Oficiais de Contas, durante o ano de 2016, foi de €387.518, de acordo com a
seguinte distribuição:
• Deloitte & Associados, SROC S.A. e outras entidades do seu grupo – €322.410;
• Pricewaterhousecoopers & Associados – SROC, S.A. – €65.108.
Discriminam-se seguidamente os montantes da remuneração anual paga em 2016 pelo Emitente e/ou por
pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo, por serviços prestados pelo Revisor Oficial de Contas
/ Auditor Externo e por outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede (para efeitos
desta informação, o conceito de rede é o decorrente da Recomendação da Comissão Europeia n.º C (2002)
1873, de 16 de maio):
Deloitte & Associados, SROC S.A.
Emitente49

Outras50
empresas

Total

%

Auditoria e revisão legal das contas

€ 44.900

€ 201.510

€ 246.410

76,4

Outros serviços de garantia de fiabilidade
Serviços de consultoria fiscal

€ 73.000
€ 3.000

-

€ 73.000
€ 3.000

22,7
0,9

€ 120.900

€ 201.510

€ 322.410

Pricewaterhousecoopers & Associados – SROC, S.A.

Auditoria e revisão legal das contas
Outros serviços de garantia de fiabilidade
Outros Serviços

Emitente51

Outras52
empresas

Total

%

-

€58.250

€58.250

89,5

€450

€6.408
-

€6.408
€450

9,8
0,7

€450

€64.658

€65.108

49 Incluindo

contas individuais e consolidadas.
Incluindo contas individuais e consolidadas.
51 Incluindo contas individuais e consolidadas.
52 Incluindo contas individuais e consolidadas.
50
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17.6.3. PENSÕES OU BENEFÍCIOS SIMILARES
Não existe qualquer sistema de benefícios de reforma ou pensões, nem benefícios similares que abranja os
membros dos órgãos de administração e fiscalização do Emitente.
17.6.4. CONTRATOS DE TRABALHO
Os membros dos órgãos de administração e fiscalização do Emitente não se encontram vinculados por
contratos de trabalho com o Emitente nem com sociedades em relação de domínio ou de grupo com aquele,
sendo nomeados em Assembleia Geral do Emitente e remunerados de acordo com o deliberado pela Comissão
de Vencimentos (seja no que respeita aos membros em funções na presente data seja aos membros em
funções durante o exercício de 2016).
17.6.5. PARTICIPAÇÕES E OPÇÕES SOBRE AÇÕES
Na presente data, o número de ações representativas do capital social da REN detidas pelos membros dos
seus órgãos de administração e de fiscalização e pelas pessoas com estes relacionadas nos termos do artigo
447.º do CSC53, considerando as comunicações efetuadas ao Emitente, é como se segue:

Conselho de Administração

N.º ações

Rodrigo Costa
João Faria Conceição
Gonçalo Morais Soares
Guangchao Zhu – em representação da SGID
Mengrong Cheng

0
500
0
0
0

Longhua Jiang
Omar Al-Wahaibi
Jorge Magalhães Correia
Manuel Sebastião
Gonçalo Gil Mata
Maria Estela Barbot
José Luís Arnaut

0
0
28.370.66554
7.000
0
0
7.58755

Revisor Oficial de Contas

N.º ações

Deloitte & Associados, SROC SA (Efetivo)
Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro (Suplente)

0
0

Na presente data, os membros dos órgãos de administração e de fiscalização da REN não são titulares de
quaisquer opções relacionadas com ações representativas do capital social da REN.
Em acréscimo, não existem quaisquer programas ou planos de remuneração variável que consistam na
atribuição de ações ou de opções de aquisição de ações destinados a membros dos órgãos de administração

Compreende as ações dos membros do órgão de administração ou fiscalização da REN, assim como, consoante aplicável: (i) do cônjuge não separado
judicialmente, seja qual for o regime matrimonial de bens; (ii) dos descendentes de menor idade; (iii) das pessoas em cujo nome as ações se encontrem,
tendo sido adquiridas por conta do membro do órgão de administração ou fiscalização ou das pessoas referidas em (i) e (ii); e (iv) as pertencentes a
sociedade de que o membro do órgão de administração ou fiscalização e as pessoas referidas em (i) e (ii) sejam sócios de resp onsabilidade ilimitada,
exerçam a gerência ou cargos de administração ou fiscalização ou possuam, isoladamente ou em conjunto com pessoas referidas em (i) a (iii), pelo
menos metade do capital social ou dos votos correspondentes a este.
54 Correspondente às ações imputáveis à Fidelidade Companhia de Seguros, S.A., as quais lhe são imputáveis para efeitos do artigo 447.º do CSC, em
virtude do exercício do cargo de membro do Conselho de Administração dessa Sociedade.
55
Titular de 480 ações em nome próprio e 7.107 ações através da sociedade Platinumdetail – Consultoria e Investimentos, Lda., da qual detém a maioria
do capital social e onde exerce as funções de gerente.
53
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ou de fiscalização do Emitente, nem vigoram quaisquer planos ou acordos com vista à respetiva participação
no respetivo capital social.
A política de remuneração em vigor estabelece que, no âmbito da remuneração variável de médio prazo
aplicável a administradores executivos, as UR poderão ser convertidas, total ou parcialmente, em ações
representativas do capital da REN, caso a Assembleia Geral assim o venha a deliberar, o que não sucedeu
até ao momento.
Os membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria e o Revisor Oficial de Contas não
estão sujeitos a quaisquer restrições acordadas relativamente à alienação de instrumentos financeiros
emitidos pela REN e de que são titulares, salvo no que concerne às restrições inseridas na regulamentação
interna da REN, que proíbem a realização, pelas pessoas acima referidas, de transações relativas a ações
emitidas pela REN ou instrumentos financeiros com estas relacionados, em casos de utilização de informação
privilegiada ou de manipulação de mercado, bem como durante períodos vedados, ou seja, trinta dias antes
da data do anúncio público dos resultados anuais, semestrais e trimestrais (enquanto aplicável).
17.7.

CONFLITOS DE INTERESSES E OUTROS PARENTESCOS

Não existem quaisquer conflitos de interesses, reais ou potenciais, entre as obrigações dos atuais membros
do órgão de administração e de fiscalização da REN para com a REN e os seus interesses privados ou outras
obrigações.
Em caso de potencial ou efetivo conflito de interesses, o Contrato de Sociedade prevê mecanismos para
prevenir e regular tais situações, designadamente no seu artigo 7.º-A. Em particular, esta norma estatutária
estabelece as incompatibilidades dos membros dos órgãos sociais e o dever geral de se absterem de assistir
e intervir nas fases de deliberação e votação dos assuntos em que incorram em conflito de interesse.
Adicionalmente, o artigo 7.º-B do Contrato de Sociedade estabelece que as pessoas que exerçam controlo
ou direitos sobre empresas que exerçam qualquer das atividades de produção ou comercialização de
eletricidade ou de gás natural não podem, em caso algum, direta ou indiretamente, designar membros do
conselho de administração ou o revisor oficial de contas ou de órgãos que legalmente a representam, só por
si ou por outros com quem esteja ligado por acordos parassociais, salvo reconhecimento pela ERSE da não
existência de risco de conflitos de interesses.
Não existem igualmente quaisquer relações de parentesco entre os membros do Conselho de Administração,
entre os membros da Comissão de Auditoria, entre estes e os membros do Conselho de Administração, e
entre os membros da Comissão de Auditoria e do Conselho de Administração e o representante do Revisor
Oficial de Contas Efetivo ou o Revisor Oficial de Contas Suplente.
Os membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria e o Revisor Oficial de Contas não
foram nomeados para estas funções nos termos de quaisquer acordos ou compromissos assumidos com
acionistas, clientes ou fornecedores do Emitente, ou com quaisquer outras pessoas, de que a Sociedade seja
parte.
17.8.

PESSOAL

Número de efetivos e sua composição
Na data do presente Prospeto, o número dos trabalhadores do Emitente com contrato de trabalho (excluindo
o Negócio Adquirido) é de 607. Em 31 de dezembro de 2016, o número destes trabalhadores era de 608, o
que, quando comparado com os 641 em 31 de dezembro de 2014, representa um decréscimo de 5%. O
decréscimo no número de trabalhadores entre 2014 e 2016 deve-se, sobretudo, aos planos de reforma
antecipada e saídas naturais. Nos últimos três anos, a idade média dos trabalhadores do Emitente mantevese nos 44 anos.
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Número de
Colaboradores

31.12.2014

Colaboradores a
Termo e Sem Termo

640

620

605

607

1

0

3

0

641

620

608

607

Estagiários
Profissionais
Total

31.12.2015

31.12.2016

Data do
prospeto

Em 2016, aproximadamente 37,7% dos trabalhadores do Emitente encontravam-se alocados ao setor da
Eletricidade, 21,2% encontravam-se alocados ao setor do Gás Natural e 41,1% encontravam-se alocados a
outros setores de atividade. 70% daqueles trabalhadores estavam alocados à área da grande Lisboa, cerca
de 22% às regiões Norte e Centro, 8% à região Sul.
É esperado que cerca de 15% dos trabalhadores da REN se reforme nos próximos cinco anos e que este
número aumente para cerca de 24% nos próximos 10 anos.
Colaboradores
Eletricidade (Eléctrica)

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Data do
prospeto

36,8%

36,9%

37,7%

36,2%

20,1%

21,3%

21,2%

21,1%

43,1%

41,8%

41,1%

42,7%

Grande Lisboa

70,3%

70,0%

69,7%

69,1%

Norte e Centro

21,7%

21,9%

21,9%

22,4%

Sul

7,8%

8,1%

8,2%

8,2%

Estrangeiro

0,2%

0,0%

0,2%

0,2%

Gás Natural (Gasodutos, Armazenagem
e Atlântico)
Outras (Serviços, SGPS, Finance,
Telecom, Enondas e Trading)

Acordo coletivo de trabalho
Em 2016, 98% dos trabalhadores da REN dispunham de um contrato de trabalho por tempo indeterminado.
Em 1 de fevereiro de 2015 entrou em vigor o novo acordo coletivo de trabalho da REN 56 (“ACT”) o qual foi
outorgado com a totalidade dos sindicatos representativos dos colaboradores da REN. Com a implementação
deste novo ACT foi possível uniformizar a política de recursos humanos, bem como um conjunto de práticas
e procedimentos que vieram contribuir para uma maior eficiência dos processos e uma maior transparência
das relações de trabalho.
O novo ACT abrangeu em 2016 98,5% dos colaboradores.
O Conselho de Administração promove uma boa relação com a Comissão de Trabalhadores existente (da REN
Rede Eléctrica), que se reúne regularmente com a Comissão Executiva. São igualmente realizadas reuniões
com sindicatos, quer por sua iniciativa quer a pedido dos sindicatos, que representam 41,0% dos
trabalhadores da REN, à data de 31 de dezembro de 2016. Nos últimos três anos, não ocorreram na REN
quaisquer conflitos laborais ou greves relevantes com impacto material.

56

REN, REN Serviços, REN Gás, REN Rede Eléctrica, Enondas, REN Gasodutos, REN Armazenagem, REN Atlântico e RENTELECOM.
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Segurança e saúde no trabalho
A REN empenha-se na gestão efetiva da segurança e saúde no trabalho e presta especial atenção à gestão dos
riscos de saúde e segurança dos seus trabalhadores, entidades contratadas e prestadores de serviços. A REN
empenha-se em desenvolver e promover medidas que eliminem ou mitiguem esses riscos.
Durante o ano de 2016, ocorreram 22 acidentes no total, 8 envolvendo trabalhadores da REN e 14 envolvendo
prestadores de serviços e entidades contratadas. Dos 22 acidentes, 11 tiveram baixa associada.
Relativamente a 2015, todos os indicadores melhoraram significativamente. Com trabalhadores da REN, o
número de acidentes diminuiu 43% (o Índice de Frequência diminuiu cerca de 40%) e o número de dias
perdidos diminuiu 80% (o Índice de Gravidade diminuiu também cerca de 80%), enquanto que, com
prestadores de serviços e entidades contratadas, o número de acidentes diminuiu 50% (o Índice de
Frequência diminuiu cerca de 56%) e número de dias perdidos diminuiu cerca de 29% (o Índice de Gravidade
diminuiu cerca de 38%, sem considerar o acidente mortal ocorrido com uma entidade executante
contratada). Dos 8 acidentes que envolveram trabalhadores da REN, 50% foram em trajeto (“in itinere”).
Também em 2016, todos os prestadores de serviços e entidades contratadas foram sujeitos a ações de
formação / sensibilização sobre segurança no trabalho. Todos os trabalhadores dos grandes terrenos de
construção foram sujeitos a ações de sensibilização sobre segurança no trabalho e a auditorias. De referir
que a REN promove e participa em exercícios de segurança regularmente, com o objetivo de testar medidas
de resposta a emergências e melhorar procedimentos de segurança.
Ainda no âmbito da cultura de segurança existente, 94 obras / prestações de serviços contaram com
coordenadores e técnicos de segurança contratados para o efeito, cujo trabalho foi devidamente
acompanhado por técnicos da REN.
Todos os trabalhadores contratados pela REN estão cobertos por um sistema de saúde. Assegurar boas
condições de trabalho e de saúde no trabalho é uma preocupação constante para a REN. A REN disponibiliza
igualmente cuidados de saúde preventivos, tais como exames médicos e análises clínicas complementares,
para a melhor manutenção da saúde dos seus trabalhadores.
Abaixo constam alguns destaques dos cuidados médicos prestados em 2016:


Cumprimento do plano obrigatório de exames médicos;



596 atos auxiliares de diagnóstico e de enfermagem;



589 atos médicos;



Visitas dos médicos aos vários locais de trabalho.

A taxa de absentismo em 2016 firmou-se nos 2,1%.
17.8.1. Esquemas de participação dos trabalhadores
Não existem esquemas, planos ou acordos com vista à participação de Trabalhadores da REN no seu capital
social.
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18.

PRINCIPAIS ACIONISTAS E OPERAÇÕES COM ENTIDADES TERCEIRAS LIGADAS

18.1.

PRINCIPAIS ACIONISTAS

A seguinte tabela inclui informação sobre os principais acionistas, tanto quanto é do conhecimento do
Emitente na presente data:

STATE GRID CORPORATION
OF CHINA57
Diretamente
Através da State Grid Europe Limited
(SGEL), dominada pela State Grid
International Development Limited
(SGID), a qual é dominada pela State
Grid Corporation of China que, por
sua vez, é uma empresa estatal da
República Popular da China
Total imputável

OMAN OIL
COMPANY SAOC58
Diretamente
Através da Mazoon B.V.,
a qual é dominada pela Oman
Oil Company SAOC que, por sua vez,
é detida integralmente pelo
Sultanato de Omã
Total imputável

LAZARD ASSET MANAGEMENT
LLC

59

Diretamente
Indiretamente
Total imputável

N.º DE AÇÕES

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE
VOTO

0

0%

133.500.000

25,00%

133.500.000

25,0%

N.º de ações

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE
VOTO

0

0,00%

80.100.000

15,00%

80.100.000

15,0%

N.º DE AÇÕES

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE
VOTO

0

0,00

36.043.972

6,75%

36.043.972

6,75%

57

Esta participação qualificada, calculada nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, é imputável às sociedades (i) SGEL, enquanto sua titular direta, (ii) SGID,
na qualidade de acionista dominante da SGEL, e, por último, (iii) State Grid Corporation of China, enquanto sociedade que controla integralmente a
SGEL.

58

Esta participação qualificada, calculada nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, é imputável às sociedades (i) Mazoon BV, na qualidade de titular direta,
e (ii) Oman Oil, que detém a totalidade da primeira.

59

Esta participação qualificada, calculada nos termos do artigo 20.º do Cód.VM, é detida pela Lazard Asset Management LLC, por conta de Clientes, e
imputável àquela por ter acordado com estes o exercício dos respetivos direitos de voto. A participação qualificada é ainda imputável a (i) Lazard
Freres &Co, que detém a totalidade da primeira; (ii) Lazard Group LLC, que detém a totalidade da segunda; e (iv) Lazard Limited, sociedade com as
ações admitidas à negociação no mercado NYSE, enquanto controladora daquela.
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N.º DE AÇÕES

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE
VOTO

28.115.216

5,265%

Através da Via Directa
– Companhia de Seguros, S.A.,
a qual é dominada pela Fidelidade

95.816

0,018%

Através da Companhia Portuguesa de
Resseguros, S.A., a qual
é dominada pela Fidelidade

30.000

0,006%

Através da Fidelidade Assistência –
Companhia de Seguros, S.A., a qual é
dominada pelo acionista comum
LongRun61

78.907

0,015%

Através da Multicare – Seguros
de Saúde, S.A., a qual é dominada
pelo acionista comum LongRun62

50.726

0,009%

28.370.665

5,313%

N.º DE AÇÕES

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE
VOTO

0

0,00%

26.700.000

5,00%

26.700.000

5,0%

FIDELIDADE COMPANHIA
DE SEGUROS, S.A.60
Diretamente

Total imputável

Red Eléctrica
Corporación, S.A.
Diretamente
Através da Red Eléctrica
Internacional, S.A.U.
Total imputável

60 A

Fidelidade – Companhia de Seguros, SA é detida em 84,9861% do seu capital social e dos seus direitos de voto pela LongRun Portugal, SGPS, SA, a qual
é por sua vez integralmente detida pela Millennium Gain Limited, que é detida a 100% pela Fosun Financial Holdings Limited, que por sua vez é
totalmente detida pela Fosun International Limited, sociedades às quais são imputáveis as mencionadas participações. Por seu turno, 71,75% do capital
social da Fosun International Limited é detido pela Fosun Holdings Limited a qual é integralmente detida pela Fosun International Holdings Ltd., da
qual o Senhor Guo Guangchang detém, a 30 de Setembro de 2017, 64,45%.. Em 11 de fevereiro de 2015, a Fidelidade informou a REN ter sido atingida
uma
participação
de
5,008%
no
capital
e
direitos
de
voto
da
REN,
nos
termos
melhor
descritos
em:
http://web3.cmvm.pt/sdi2004/emitentes/emit_part.cfm?num_ent=%24%21%24%3FT%23%40%20%20%0A.

61 A
62

LongRun detém, igualmente, 80% do capital social da Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros, S.A..
A LongRun detém, igualmente, 80% do capital social da Multicare – Seguros de Saúde, S.A..
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The Capital Group Companies,
Inc. 63

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE VOTO

N.º de ações

Diretamente

0

0

Através da SMALLCAP
World Fund, Inc.

20.085.000

3,7612%

Através de contas sob gestão
discricionária de sociedades gestoras
de fundos em relação de domínio ou
de grupo com The Capital Group
Companies, Inc.

5.280.000

0.9888%

25.365.000

4,7500%

Total imputável

GREAT-WEST LIFECO, INC.64
Diretamente

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE VOTO

N.º de ações
0

0

Através da PanAgora Asset
Management, Inc. sociedade numa
relação de domínio com a Great-West
Lifeco, Inc.

82

0,00002%

Através dos organismos de
investimento coletivo geridos pela
Setanta Asset Management Limited65,
sociedade numa relação de domínio
com a Great-West Lifeco, Inc.

10.740.000

2,011%

218.682

0,041%

Através de organismos de
investimento coletivo geridos pela
GLC Asset Management Group LTD66
sociedade numa relação de domínio
com a Great-West Lifeco, Inc.

Em 28 de março de 2017, foi informado o mercado da venda de parte da participação acionista da sociedade The Capital Group Companies, Inc, tendo
os valores descritos na tabela por base a comunicação efetuada à Emitente pelo acionista em causa: https://www.ren.pt/files/2017-03/2017-0328175001_4c65f7f1-2e56-4968-a1af-585420fa64e0$$f7ccbca3-1839-4b33-af32-24602a9b0fd3$$50365375-c85d-437f-a96f2eca3ab62ada$$file$$pt$$1.pdf
64 De acordo com comunicação recebida pela sociedade de 5 de outubro de 2016, os acionistas controladores últimos da Great-West Lifeco, Inc. são o The Desmarals
Family Residuary Trust e os seus trustees Jacqueline Desmarais, Paul Desmarais, Jr., André Desmarais, Michel Plessis-Bélair e Guy Fortin, a quem são imputados, nos
termos do artigo 20.º, n.º 1, al. b) do Cód.M, os 2,056% direitos de voto na REN. Os mesmos direitos de voto são ainda imputáveis às seguintes sociedades controladas
pela The Demarals Trust: Power Financial Corporation; 17123 Canada Inc.; Power Corporation of Canada; e Pansolo Holdings Inc..
65 Passa-se a indicar os organismos de investimento coletivo e respetivas participações: Balanced Fund, sub-fundo da Summit Investment Funds plc (52.347 ações
correspondentes a 0,01% do capital social); Balanced Fund, sub-fundo da Summit Mutual Funds plc (16.733 ações correspondentes a 0,003% do capital social); Canada
Life Assurance Europe Limited (2.715.969 ações correspondentes a 0,509% do capital social); CF Canlife Global Equity Income Fund (209.682 ações correspondentes a
0,039% do capital social); Growth Fund, sub-fundo da Summit Investment Funds plc (109.317 ações correspondentes a 0,020% do capital social); Growth Fund, subfundo da Summit Mutual Funds plc (73.262 ações correspondentes a 0,014% do capital social); Irish Life Assurance Plc (4.696.070 ações correspondentes a 0,879% do
capital social); Little Company of Mary Limited (30.861 ações correspondentes a 0,006% do capital social); London Life Insurance Company (639.014 ações
correspondentes a 0,120% do capital social); Quadrus Global Dividend Class (946.989 ações correspondentes a 0,177% do capital social); Quadrus Global Dividend Fund
(21.094 ações correspondentes a 0,004% do capital social); Quadrus Global Equity Class (28.636 ações correspondentes a 0,005% do capital social); Setanta Global
Equity Fund, subfundo da Beresford Funds plc (125.943 ações correspondentes a 0,024% do capital social); Setanta Income Opportunities Fund, sub-fundo da Beresford
Funds plc (130.804 ações correspondentes a 0,024% do capital social); Setanta Reditus Global Balanced Fund, sub-fundo da Beresford Funds plc (18.587 ações
correspondentes a 0,003% do capital social); Setanta Reditus Global Equity Fund, sub-fundo da Beresford Funds plc (82.979 ações correspondentes a 0,016% do capital
social); The Great-West Life Assurance Company (268.316 ações correspondentes a 0,050% do capital social); The Canada Life Assurance Company (207.807 ações
correspondentes a 0,039% do capital social); Setanta Reditus Income Fund, sub-fundo da Beresford Funds plc (365.590 ações correspondentes a 0,068% do capital
social). Os direitos de voto inerentes às ações ora referidas são também imputáveis, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, al. b) do Cód.VM, às seguintes sociedades
controladas pela Great-West Lifeco, Inc.: The Great-West Life Assurance Company; Canada Life Financial Corporation; The Canada Life Assurance Company; Canada
Life Capital Corporation Inc; Canada Life International Holdings Limited; e The Canada Life Group (U.K.) Limited.
66 Passa-se a indicar os fundos e sociedades e respetivas participações: London Life Insurance Company (177.122 ações correspondentes a 0,033% do capital social);
Quadrus U.S. and International Specialty Class (2.125 ações correspondentes a 0,0003% do capital social); The Great-West Life Assurance Company (14.247 ações
63
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GREAT-WEST LIFECO, INC.64
Através do sub-fundo Indexed World
Small Cap Equity, sub-fundo da
Beresfird Funds plc, gerido pela Irish
Life Investment Managers Limited67
sociedade numa relação de domínio
com a Great-West Lifeco, Inc.
Total imputável

18.2.

% CAPITAL SOCIAL
COM DIREITO DE VOTO

N.º de ações

22.223

0,004%

10.980.987

2,056%

OPERAÇÕES COM ENTIDADES TERCEIRAS LIGADAS

Partes relacionadas
Remunerações do Conselho de Administração
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro 2015 e 31 de dezembro 2016
e nos nove meses findos em 30 de setembro de 2017 foram auferidas pelo Conselho de Administração da
REN as seguintes remunerações:
Exercício findo em
31 de dezembro
2014

2015

Período findo em 30
de setembro
2016

2016

2017

(em milhares de €)
Remuneração e outros benefícios de curto prazo
Prémio de gestão (estimativa)

1.523

1.566

1.488

1.110

1.161

265

856

856

658

642

1.788

2.422

2.344

1.768

1.803

Operações sobre ações e obrigações realizadas por membros do Conselho de Administração
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014
Em junho de 2014, no âmbito da oferta pública de venda de ações da REN, o então Presidente do Conselho
de Administração da REN, Emílio Rui Vilar, adquiriu 10.000 ações da REN.
Entre os dias 22 e 23 de abril de 2014, a sociedade EGF – Gestão e Consultoria Financeira, S.A. (EGF),
acionista com participação qualificada e entidade relacionada com Filipe de Botton, Vogal do Conselho de
Administração da REN até 8 de maio de 2014, vendeu 3.505.217 ações da REN.
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015
Em 24 de abril de 2015 foram realizadas transações sobre ações representativas do capital social da REN,
através de uma entidade relacionada com o Vogal do Conselho de Administração, José Luís Fazenda Arnaut
(Platinumdetails – Consultoria e Investimentos, Lda.), tendo sido adquiridas 7.107 ações, ficando após tal
aquisição a deter 7.587 ações.

correspondentes a 0,0027% do capital social); The Canada Life Assurance Company (17.511 ações correspondentes a 0,0033% do capital social); CF Canlife Global
Infrastructure Fund (7.677 ações correspondentes a 0,001% do capital social).
67 Os direitos de voto inerentes às ações ora referidas são também imputáveis, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, al. b) do Cód.VM, às seguintes sociedades controladas
pela Great-West Lifeco, Inc.: The Great-West Life Assurance Company; Canada Life Financial Corporation; The Canada Life Assurance Company; Canada Life Capital
Corporation Inc; Canada Life International Holdings Limited; e The Canada Life Group (U.K.) Limited.
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Em julho de 2015, os membros do Conselho de Administração da REN, Manuel Champalimaud, Vogal do
Conselho de Administração, e Manuel Sebastião, Vogal do Conselho de Administração e Presidente da
Comissão de Auditoria adquiriram, respetivamente, um total de 129.000 e 2.000 ações, respetivamente.
No decorrer do terceiro trimestre de 2015, o Vogal do Conselho de Administração da REN, Jorge Magalhães
Correia, informou que foram realizadas transações sobre ações representativas do capital social da REN,
através de uma entidade sua relacionada (Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.), tendo sido adquiridas
1.323.160 ações e alienadas 1.349 ações.
Em novembro de 2015, os membros do Conselho de Administração da REN, Manuel Champalimaud, Vogal do
Conselho de Administração, e Manuel Sebastião, Vogal do Conselho de Administração e Presidente da
Comissão de Auditoria, adquiriram, respetivamente, um total de 584.049 e 2.000 ações, respetivamente.
A sociedade Oliren – SGPS, S.A. (Oliren), acionista com participação qualificada e entidade relacionada com
Francisco João Soares de Oliveira, Vogal do Conselho de Administração da REN, comunicou a alienação
resultante do lançamento de uma oferta particular de ações, através de um processo de accelerated
bookbuilding, de um total de 26.700.000 ações ordinárias da REN, concluído em 6 de novembro de 2015.
Após a conclusão da alienação mediante o processo de accelerated bookbuilding acima referido, a Oliren
deixou de deter qualquer ação da REN.
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016
No decorrer do primeiro semestre de 2016, a sociedade Gestmin, SGPS, S.A. (Gestmin), titular de
participação e parte relacionada com Manuel Champalimaud, membro do Conselho de Administração da REN
até 31 de maio de 2016, informou sobre a alienação de um total de 19.219.715 ações representativas do
capital social da REN. Manuel Champalimaud informou igualmente que alienou 280.000 ações detidas
diretamente.
Adicionalmente, Jorge Magalhães Correia, membro do Conselho de Administração da REN, em virtude do
exercício de membro dos órgãos sociais da Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. (Fidelidade), titular de
participação qualificada, e da sua subsidiária Multicare – Seguros de Sáude, S.A. (Multicare), informou sobre
a transação de compra de 200.000 obrigações da REN, pela Fidelidade, e de venda de 600.000 e 53.500.000
obrigações da REN pela Multicare e Fidelidade, respetivamente.
Em de julho de 2016, o Vogal do Conselho de Administração da REN, Jorge Manuel Baptista Magalhães
Correia, comunicou à REN a realização da operação de venda 9.000 obrigações da REN. Com a operação
enunciada, Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, não detém qualquer obrigação ou ação da REN.
Em de setembro de 2016, o Vogal do Conselho de Administração da REN e Presidente da Comissão de
Auditoria da REN, Manuel Ramos de Sousa Sebastião, comunicou à REN a realização da operação de aquisição
de 2.000 ações da REN. Com a concretização desta operação, Manuel Ramos de Sousa Sebastião, detém
7.000 ações da REN.
Em 11 outubro de 2016, o Vogal do Conselho de Administração da REN e Presidente da Comissão de Auditoria
da REN, Manuel Ramos de Sousa Sebastião, comunicou à REN a realização da operação de aquisição de 7.000
ações da REN, e em 14 de outubro comunicou à REN a realização da operação de venda de 7.000 ações da
REN. Com a concretização desta operação, Manuel Ramos de Sousa Sebastião, mantém 7.000 ações da REN.
Saldos e transações com acionistas, empresas associadas e outras partes relacionadas
No exercício da sua atividade a REN realiza transações com entidades do grupo ou com entidades em relação
de domínio. Os termos e condições praticados entre a REN e as suas partes relacionadas são
substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados entre entidades
independentes em operações comparáveis.
No decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro 2014, 31 de dezembro 2015, e 31 de dezembro de 2016
e nos nove meses findos em 30 de setembro de 2017 foram efetuadas as seguintes transações e existem os
seguintes saldos com partes relacionadas:
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Quadro saldos
Trimestre
findo em 30
de setembro
2017

Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

(em milhares de €)
Clientes e outras contas a receber
EDP – clientes

227.448

71.637

93.820

100.174

1.633

1.416

4.813

2.535

EDP – cauções

-

155

155

155

OMIP – outros devedores

2

-

2.976

-

700

-

-

-

Oman Oil – outros devedores

1

1

1

1

Fidelidade – Companhia de seguros – outros devedores

1

-

-

-

Centro de investigação em energia REN-State Grid – outros
devedores

211

116

78

2

Centro de investigação em Energia REN-State Grid – clientes

15

8

8

7

REE – clientes

35

148

160

49

230.044

73.481

102.011

102.923

132.979

8.945

4.761

9.547

183

-

-

-

EDP – outros devedores

OMIP – cauções

Fornecedores e outras contas a pagar

EDP – fornecedores
OMIP – outras contas a pagar
OMIP – cauções recebidas

27

-

-

-

Centro de investigação em energia REN-State Grid – outros
credores

7

2

78

-

Norfin Sociedade Gestora de Fundos – cauções recebidas1

9

-

-

-

20

6

16

13

248

1.188

678

202

133.472

10.141

5.533

9.762

CMS – Rui Pena & Arnaut – saldo em fornecedores
REE –fornecedores

1
2

2

Entidades relacionadas com o Grupo EGF – Gestão e Consultoria Financeira, S.A..
Entidades relacionadas com o administrador José Luís Arnaut.
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Quadro transações
Trimestre findo em
30 de setembro

Exercício findo em 31 de dezembro
2014

2015

2016

2016

2017

Rendimentos

Vendas e prestações de serviços
Faturação emitida – EDP

1.425.495

901.590

1.110.345

850.331

992.324

4

2

-

-

44

86

-

-

-

-

Faturação emitida – North China International Power
(Grupo State Grid)

140

-

-

-

-

Faturação emitida – REE

550

2.613

1.311

973

1.637

Faturação emitida – Centro de Investigação em
Energia REN-State Grid

221

247

127

95

90

3.588

4.140

4.430

3.140

3.360

1.430.083

908.592

1.116.213

854.539

997.455

Faturação emitida - OMIP
Faturação emitida –State Grid

Dividendos
REE

Gastos

Fornecimentos e Serviços Externos

Faturação recebida – EDP
Faturação recebida – OMIP
Faturação recebida – REE
Faturação recebida – Centro de Investigação em
Energia REN – State Grid
Faturação recebida – Norfin – Serviços, S.A.

647.198

347.874

400.525

319.100

413.460

768

-

-

-

-

3.507

3.933

6.970

5.295

7.163

116

76

78

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1.027

141

82

87

53

96

1

Faturação recebida - Lazard Chile
Faturação recebida – CMS – Rui Pena & Arnaut, S.A.
2

651.732
1
2

351.966

407.660

324.448

421.746

Entidades relacionadas com o Grupo EGF – Gestão e Consultoria Financeira, S.A.
Entidades relacionadas com o administrador José Luís Arnaut.

Os valores apresentados como faturação emitida à EDP referem-se essencialmente à faturação da tarifa do
uso global do sistema e transporte de energia elétrica que incluem montantes que se configuram como um
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pass-through, cujos rendimentos e gastos se encontram compensados na demonstração consolidada dos
resultados.
Os valores apresentados como faturação recebida da EDP são relativos ao papel de intermediário da REN na
compra e venda de eletricidade, cujos rendimentos e gastos são compensados na demonstração consolidada
dos resultados, por se configurar como uma operação de “agente” do ponto de vista de reconhecimento do
rédito.
No processo de consolidação, os montantes relativos às transações realizadas e os saldos por liquidar são
eliminados nas demonstrações financeiras consolidadas não sendo objeto de divulgação na informação
financeira da Empresa.
18.3.

ACORDOS PARA ALTERAÇÃO DE CONTROLO DO EMITENTE

Tanto quanto é do conhecimento do Emitente, não existem acordos ou entendimentos que permitam a
acionistas, ou a terceiros, o exercício de controlo sobre o Emitente ou a modificação da sua estrutura de
controlo.
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19.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

19.1.

CAPITAL SOCIAL

O capital social do Emitente é de €534.000.000,00, representado por 534.000.000 ações ordinárias, com o
valor nominal de €1 (um euro) cada uma.
Não existe capital subscrito e não realizado nem ações não representativas de capital da Sociedade.
Na sequência da Oferta e em caso de subscrição completa da mesma, o capital social será aumentado para
€ 667.191.262,00.
19.1.1. Ações próprias
O Emitente detém, na presente data, 3.881.374 ações próprias, com o valor contabilístico de €10.728.000,
representativas de 0,73% do seu capital social.
19.1.2. Outros valores mobiliários
Não existem valores mobiliários convertíveis, passíveis de troca ou acompanhados de cupões de subscrição
(warrants) emitidos pela Sociedade.
De acordo com os Estatutos, a Sociedade pode emitir obrigações ou quaisquer outros valores mobiliários nas
modalidades e nos termos da legislação aplicável no momento da emissão.
A emissão de obrigações ou de outros instrumentos ou valores mobiliários, designadamente representativos
de dívida, sob qualquer tipo ou modalidade que sejam ou venham a ser legalmente permitidos, pode ser
deliberada pelo Conselho de Administração que fixará o montante e as demais condições da respetiva
emissão, conforme previsto no artigo 6.º do Contrato de Sociedade.
O Emitente emitiu valores mobiliários representativos de dívida, no mercado nacional e no mercado
internacional.
19.1.3. Evolução do capital social
O montante de capital social da REN não foi objeto de qualquer alteração desde a sua constituição em 1994,
com exceção do acerto efetuado em 2001, no montante de €1.283.846, associado ao processo de
redenominação do capital social para euros.
Em 15 de janeiro de 2007, e no contexto da reestruturação societária do Grupo REN prevista na Resolução
do Conselho de Ministros n.º 85/2006, de 30 de junho, o Emitente procedeu a uma divisão das ações
representativas do seu capital social através da redução do seu valor nominal de €5 (cinco euros) para €1
(um euro).
Em 14 de junho de 2007, e de modo a compatibilizar algumas das disposições do Contrato de Sociedade 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 ações, Ações da Categoria A e Ações da Categoria B (ações a
reprivatizar).
Desde 2014, após a privatização dos últimos 11% do capital social da Emitente, todas as ações da REN
passaram a ser ações ordinárias, alteração que foi formalizada através da alteração posterior dos seus
Estatutos.
19.2.

ESTATUTOS

A versão atual dos Estatutos do Emitente pode ser consultada nos locais referidos no Capítulo 22.2 –
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“Informação inserida por remissão”.
19.2.1. Principais direitos inerentes às Ações, incluindo restrições aos mesmos
De acordo com o CSC, o Cód.VM e os Estatutos, todas as Ações contêm os seguintes direitos políticos e
económicos:
19.2.2. Direito à informação
Nos termos do artigo 288.º do CSC, qualquer acionista que possua ações correspondentes a, pelo menos, 1%
do capital social pode consultar, desde que alegue motivo justificado, na sede do Emitente: “(a) Os
relatórios de gestão e os documentos de prestação de contas previstos na lei, relativos aos três últimos
exercícios, incluindo os pareceres do conselho fiscal, da comissão de auditoria, do conselho geral e de
supervisão ou da comissão para as matérias financeiras, bem como os relatórios do revisor oficial de contas
sujeitos a publicidade, nos termos da lei; (b) As convocatórias, as atas e as listas de presenças das reuniões
das assembleias gerais e especiais de acionistas e das assembleias de obrigacionistas realizadas nos últimos
três anos; (c) Os montantes globais das remunerações pagas, relativamente a cada um dos últimos três
anos, aos membros dos órgãos sociais; (d) Os montantes globais das quantias pagas, relativamente a cada
um dos últimos três anos, aos 10 ou aos 5 empregados da sociedade que recebam as remunerações mais
elevadas, consoante os efetivos do pessoal excedam ou não o número de 200; e (e) O documento de registo
de ações”.
A exatidão dos elementos referidos nas alíneas (c) e (d) supra deve ser certificada pelo Revisor Oficial de
Contas, se o acionista o requerer.
A consulta pode ser feita pessoalmente pelo acionista ou por pessoa que possa representá-lo na Assembleia
Geral, sendo-lhe permitido fazer-se assistir de um revisor oficial de contas ou de outro perito, bem como
usar da faculdade reconhecida pelo artigo 576.º do Código Civil.
No que respeita à informação a disponibilizar pelas sociedades emitentes de ações admitidas à negociação
em mercado regulamentado, como sucederá no caso do Emitente, previamente à realização da Assembleia
Geral, encontra-se estabelecido na lei um período mínimo de 21 dias entre a divulgação da convocatória e
a realização da Assembleia.
Nos termos conjugados do disposto no artigo 21.º- C, n.ºs 1 e 2 do Cód.VM, artigo 289.º, n.º 1 do CSC e
Estatutos, o Emitente, enquanto sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado
regulamentado, deve, na data da convocatória, facultar igualmente aos seus acionistas, na sede da
Sociedade e no respetivo sítio na internet, bem como divulgar a convocatória e propostas no sítio na internet
da CMVM, os seguintes elementos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

(ix)

A convocatória para a reunião da Assembleia Geral;
O número total de ações e dos direitos de voto na data da divulgação da convocatória, incluindo os
totais separados para cada categoria de ações, caso aplicável;
Os formulários de documento de representação do acionista em Assembleia Geral e de voto por
correspondência, tendo em conta que os Estatutos do Emitente o permitem;
Outros documentos a apresentar à Assembleia Geral;
Os nomes completos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização, bem como da mesa
da Assembleia Geral;
A indicação de outras sociedades em que os membros dos órgãos sociais exerçam cargos sociais, com
exceção das sociedades de profissionais;
As propostas de deliberação a apresentar à Assembleia Geral pelo órgão de administração, bem
como os relatórios ou justificação que as devam acompanhar;
Quando estiver incluída na ordem do dia a eleição de membros dos órgãos sociais, os nomes das
pessoas a propor, as suas qualificações profissionais, a indicação das atividades profissionais
exercidas nos últimos cinco anos, designadamente no que respeita a funções exercidas noutras
empresas ou na própria Sociedade, e do número de ações da Sociedade de que são titulares;
Quando se trate da Assembleia Geral anual, o relatório de gestão, as contas do exercício, demais
documentos de prestação de contas, incluindo a certificação legal das contas, o parecer da Comissão
de Auditoria e o relatório anual desta última.
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No caso de o sítio na internet da Sociedade não disponibilizar os formulários previstos na alínea (iii) supra
por motivos técnicos, a Sociedade deverá enviá-los, gratuitamente, em tempo útil, aos acionistas que o
requeiram.
De acordo com o artigo 290.º do CSC, o acionista poderá requerer em Assembleia Geral que lhe sejam
prestadas informações verdadeiras, completas e elucidativas que lhe permitam formar opinião
fundamentada sobre os assuntos sujeitos a deliberação. O dever de informação abrange as relações entre a
Sociedade e outras sociedades com ela coligadas. As informações requeridas devem ser prestadas pelo órgão
da Sociedade que para tal esteja habilitado e só poderão ser recusadas se a sua prestação for suscetível de
causar grave prejuízo à Sociedade ou a outras sociedades com ela coligadas ou aquela prestação implicar
violação de segredo imposto por lei. A recusa injustificada das informações é causa de anulabilidade da
deliberação.
Nos termos do artigo 291.º do CSC, os acionistas titulares, individualmente ou em conjunto, de ações
representativas de, pelo menos, 10% do capital social, podem solicitar, por escrito, ao órgão de
administração, que lhes sejam prestadas, por escrito, informações sobre assuntos sociais, apenas podendo
ser recusada a prestação da informação solicitada nos casos previstos na lei.
Ao abrigo do artigo 292.º do CSC, o acionista a quem tenha sido recusada informação a que tinha direito nos
termos da lei, ou a quem tenha sido prestada informação presumivelmente falsa, incompleta ou não
elucidativa, pode requerer ao tribunal a realização de inquérito à Sociedade.
Tendo em conta que o Emitente é uma sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado
regulamentado, os seus acionistas gozam ainda dos direitos de informação previstos nos artigos 244.º a 251.º
do Cód.VM e no Regulamento da CMVM n.º 5/2008 sobre deveres de informação, na versão atual.
19.2.3. Direito a participar e votar na Assembleia Geral
De acordo com os Estatutos, a cada Ação corresponde um voto.
Nos termos do n.º 1 do artigo 23.º-C do Cód.VM, nas sociedades emitentes de ações admitidas à negociação
em mercado regulamentado, têm direito a participar na Assembleia Geral e aí discutir e votar os acionistas
com direito de voto que, na data de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do 5.º dia de negociação
anterior ao da realização da Assembleia Geral, forem titulares de ações que lhes confiram, segundo a lei e
os Estatutos, pelo menos um voto, e que tenham cumprido as formalidades legais aplicáveis nos termos da
correspondente convocatória.
De acordo com o n.º 2 do artigo 23º-C do Cód.VM, o exercício dos direitos não é prejudicado pela transmissão
das ações em momento posterior à data de registo, nem depende do bloqueio das mesmas entre aquela data
e a data da Assembleia Geral.
Um acionista que disponha de mais de um voto não pode fracionar os seus votos para votar em sentidos
diversos sobre a mesma proposta ou para deixar de votar com todas as suas ações providas de direito de
voto. Contudo, os acionistas que, a título profissional, detenham ações em nome próprio mas por conta de
clientes podem votar em sentido diverso com as suas ações, desde que cumpridos os procedimentos previstos
no n.º 6 do artigo 23.º-C do Cód.VM.
O direito de voto pode ser exercido por correspondência ou por meios eletrónicos de acordo com a lei, os
Estatutos e as condições definidas na respetiva convocatória pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º dos Estatutos, não são contados os votos inerentes às ações ordinárias,
emitidos por qualquer acionista, em nome próprio ou como representante de outrem, que excedam 25% da
totalidade dos votos correspondentes ao capital social. Para este efeito, consideram-se emitidos pelo mesmo
acionista os direitos de voto inerentes às ações ordinárias que, nos termos do artigo 20.º, n.º 1, do Cód.VM,
ou de norma legal que o venha a modificar ou substituir, lhe sejam imputáveis.
Adicionalmente, nos termos do artigo 12.º, n.º 12 do Estatutos, os acionistas que, direta ou indiretamente,
exercerem controlo sobre uma empresa que exerça uma das atividades de entre a produção ou a

249

comercialização de eletricidade ou gás natural estão inibidos de exercer direitos sociais na assembleia geral
relativamente a quaisquer ações da REN, salvo se a ERSE tiver reconhecido a não existência de conflito de
interesses.
19.2.4. Outros direitos relacionados com a Assembleia Geral
Os acionistas titulares de ações correspondentes a, pelo menos, 2% do capital social podem requerer a
convocação de uma Assembleia Geral, a inclusão de assuntos na ordem de trabalhos de Assembleia Geral já
convocada e, bem assim, apresentar propostas de deliberação relativas a assuntos constantes da
convocatória ou a esta aditados, nos termos previstos nos artigos 23.º-A e 23.º-B do Cód.VM.
19.2.5. Direito de participação nos lucros
As ações conferem aos seus titulares, nos termos legais, o direito a participar na distribuição de lucros do
Emitente, na proporção da respetiva participação no capital social do Emitente.
Os acionistas adquirem um efetivo direito aos lucros na data em que a Assembleia Geral delibera a sua
distribuição, o que acontece, em regra, na Assembleia Geral anual que se realiza até 5 meses a contar do
termo do exercício, salvo diferimento aprovado pelos acionistas.
Nos termos do artigo 294.º, n.º 2 do CSC, esse crédito vence-se decorridos 30 dias sobre a referida
deliberação, salvo diferimento nos termos legais e sem prejuízo de disposições legais que proíbam o
pagamento antes de observadas certas formalidades.
Ademais, a distribuição de lucros aos acionistas encontra-se sujeita a limitações, nomeadamente as
constantes dos artigos 31.º a 33.º do CSC. Neste âmbito, importa realçar que, salvo os casos de distribuição
antecipada de lucros, bem como noutros casos expressamente previstos na lei, nenhuma distribuição de
bens sociais, ainda que a título de distribuição de lucros de exercício ou de reservas, pode ser feita aos
acionistas sem ter sido objeto de deliberação destes.
A distribuição de dividendos depende de deliberação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral, com base
numa proposta do Conselho de Administração. Nos termos da lei e dos Estatutos, o Conselho de
Administração pode deliberar que, no decurso de um exercício, seja feito aos acionistas um adiantamento
sobre os lucros, mediante parecer favorável do órgão de fiscalização e observando os limites prescritos na
lei.
Nos termos do n.º 1 do artigo 294.º do CSC, salvo diferente cláusula contratual ou deliberação tomada por
maioria de 3/4 dos votos correspondentes ao capital social em Assembleia Geral convocada para o efeito,
não pode deixar de ser distribuído aos acionistas metade do lucro do exercício que seja distribuível. Nos
Estatutos não existe qualquer cláusula que disponha em contrário ao preceituado na referida disposição
legal.
Ainda nos termos dos Estatutos, os lucros do exercício, apurados em conformidade com a lei, terão a
seguinte aplicação:






Cobertura de prejuízos de exercícios anteriores;
Constituição, reforço ou reintegração da reserva legal e de outras reservas determinadas por
lei;
Dividendos a distribuir aos acionistas;
Gratificação a atribuir aos administradores e trabalhadores, a título de participação nos lucros,
segundo critério a definir pela Assembleia Geral;
Outras finalidades conforme for deliberado pela Assembleia Geral.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 187/70, de 30 de abril, na sua versão atualizada, o direito a receber
dividendos caduca e perdem-se a favor do Estado Português os dividendos, juros e outros rendimentos se,
durante o prazo de 5 anos, os seus titulares ou possuidores não os tenham cobrado ou tentado cobrar ou não
tenham manifestado por outro modo legítimo e inequívoco o seu direito sobre os mesmos.
Quanto à distribuição e política de dividendos vide Capítulo 11 – “Dividendos e política de dividendos”.
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19.2.6. Direito à partilha do património em caso de liquidação
De acordo com os Estatutos, a dissolução e liquidação do Emitente regem-se pelas disposições da lei e pelas
deliberações da Assembleia Geral, tendo os acionistas o direito à partilha do ativo restante no património
do Emitente, nos termos do artigo 156.º do CSC.
19.2.7. Direito de preferência na subscrição de novas ações
Nos termos da lei, no âmbito de aumentos de capital por entradas em dinheiro, os acionistas terão
preferência na subscrição das novas ações, na proporção das que possuírem, salvo quando tal direito seja
suprimido por deliberação da Assembleia Geral, tendo em conta o interesse social e nos termos da lei.
Nos termos dos artigos 367.º e 372.º-B do CSC, os acionistas gozam ainda do direito de preferência na
subscrição de obrigações convertíveis em ações do Emitente e na subscrição de obrigações com direito de
subscrição de ações do Emitente (obrigações com warrants), nas mesmas condições que para os aumentos
de capital por entradas em dinheiro.
19.2.8. Direito a receber novas ações
No âmbito de aumentos de capital por incorporação de reservas, os acionistas têm direito a receber as novas
ações emitidas pela sociedade, na proporção da sua participação.
19.2.9. Direito a impugnar deliberações dos órgãos sociais
O CSC prevê um conjunto de regras aplicáveis à impugnação de deliberações dos órgãos sociais, com
fundamento na sua nulidade ou anulabilidade.
A ação de declaração de nulidade de deliberações da Assembleia Geral pode ser proposta por qualquer
detentor de ações ou, em determinados casos, pelo órgão de fiscalização, não existindo prazo de caducidade
para a propositura da mesma. A ação de anulação pode ser proposta por qualquer detentor de ações 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 ação de anulação está
sujeita a um prazo de caducidade 30 dias a contar (i) da data em que foi encerrada a Assembleia Geral, (ii)
do 3.º dia subsequente à data de envio da ata da deliberação por voto escrito ou (iii) da data em que o
detentor de ações teve conhecimento da deliberação se esta incidir sobre assunto que não constava da
convocatória.
Prévia ou simultaneamente com a propositura de uma ação de declaração de nulidade ou de anulação, pode
o detentor de ações requerer, em procedimento cautelar próprio, a suspensão judicial das deliberações
sociais. No caso das sociedades abertas, como é o caso do Emitente, a providência cautelar de suspensão
de deliberações sociais apenas pode ser requerida por acionistas que, isolada ou conjuntamente, possuam
ações 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 efetuada pelo próprio Conselho de Administração ou pela Assembleia Geral, a requerimento de
qualquer administrador, do órgão de fiscalização ou a requerimento de qualquer detentor de ações 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.
19.2.10. Objeto social
Segundo o artigo 3.º dos seus Estatutos, o Emitente tem por objeto “a gestão de participações noutras
sociedades que exerçam actividades nos setores do transporte de electricidade, do transporte e
armazenamento de gás natural e da recepção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito e
ainda de outras que com estas estejam relacionadas, como forma indirecta de exercício de atividade
económica”.
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A respeito dos objetivos e metas do Emitente, vide Capítulo 13.1- “Pontos fortes e Estratégia”.
19.2.11. Principais disposições estatutárias relativas aos membros dos órgãos de administração e
fiscalização
Para uma descrição das principais regras aplicáveis aos membros dos órgãos de administração e fiscalização,
vide Capítulo 17 – “Órgãos de administração e de fiscalização e pessoal”.
Sem prejuízo do imperativamente disposto na lei e salvo o disposto nos Estatutos, o exercício de funções
em qualquer órgão social do Emitente é incompatível com as seguintes situações previstas nos Estatutos do
Emitente:
a)
b)
c)

d)

A qualidade de pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN ou
de sociedade em relação de domínio ou de grupo com esta;
A qualidade de pessoa, singular ou coletiva, relacionada com pessoa coletiva em situação de
potencial conflito de interesses com a REN;
O exercício de funções, de qualquer natureza ou a qualquer título, designadamente por
investidura em cargo social, por contrato de trabalho ou por contrato de prestação de serviço,
em pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN ou em pessoa
coletiva relacionada com pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com
a REN;
A indicação, ainda que apenas de facto, para membro de órgão social por pessoa coletiva em
situação de potencial conflito de interesses com a REN ou pessoa, singular ou coletiva,
relacionada com pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN.

Para este efeito, considera-se como pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com a
REN a pessoa coletiva que exerça, direta ou indiretamente, atividade no setor elétrico ou no setor do gás
natural, em Portugal ou no estrangeiro.
Neste âmbito, considera-se que exerce indiretamente atividade em situação de potencial conflito de
interesses com a REN a pessoa coletiva que, direta ou indiretamente, participe ou seja participada em, pelo
menos, 10% do capital ou dos direitos de voto de sociedade que exerça alguma atividade no setor elétrico
ou no setor do gás natural, em Portugal ou no estrangeiro.
Por sua vez, para este efeito, considera-se como pessoa relacionada com pessoa coletiva em situação de
potencial conflito de interesses com a REN:
a)
b)

Aquela cujos direitos de voto sejam imputáveis a esta última nos termos do artigo 20.° do
Cód.VM ou disposição que o venha a modificar ou substituir;
Aquela que, direta ou indiretamente, detenha, em pessoa coletiva em situação de potencial
conflito de interesses com a REN, em sociedade com ela em relação de domínio ou de grupo,
tal como configurada no artigo 21.° do Cód.VM, ou em dependência, direta ou indireta, da
mesma sociedade, participação igual ou superior a 10% dos direitos de voto correspondentes ao
capital social da sociedade participada.

Na medida do permitido por lei, as incompatibilidades acima descritas não se aplicam às pessoas coletivas
em situação de potencial conflito de interesses com a REN em que esta detenha uma participação igual ou
superior a 50% do respetivo capital social ou direitos de voto ou às pessoas singulares que exerçam funções
de qualquer natureza ou a qualquer título, ou que sejam indicadas, ainda que apenas de facto, nessas
pessoas coletivas em situação de potencial conflito de interesses com a REN, quando a investidura em cargo
social de pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN ou o contrato com
pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com a REN hajam sido efetuados com base
em indicação da REN ou de sociedade por si dominada.
Ademais, tais incompatibilidades poderão não se aplicar ao exercício de funções como membro do Conselho
de Administração, na medida do permitido por lei, mediante autorização dada por deliberação prévia,
tomada pela:
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a)

Maioria dos votos emitidos na Assembleia Geral que proceder à eleição, se o membro estiver
relacionado com uma pessoa coletiva em situação de potencial conflito de interesses com a
REN que detenha não mais de 10% do capital social da REN;

b)

Maioria de dois terços dos votos emitidos da Assembleia Geral que proceder à eleição, se o
membro estiver relacionado com uma pessoa coletiva em situação de potencial conflito de
interesses com a REN que detenha mais de 10% do capital social da REN, salvo quando essa
pessoa coletiva seja, individualmente, titular de ações representativas de um máximo de 15%
do respetivo capital social, não lhe sejam imputáveis direitos de votos correspondentes a mais
de 15% do capital social da REN e, diretamente ou através de pessoa coletiva em relação de
domínio, celebre e mantenha em vigor com a sociedade acordo de parceria estratégica para
cooperação empresarial, de médio ou longo prazo, nas atividades de transporte de energia
elétrica, de transporte ou armazenamento subterrâneo de gás natural ou de receção,
armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito, aprovado nos termos legais e
estatutários pelo Conselho de Administração, caso em que não será considerado como pessoa
coletiva concorrente ou em situação de potencial conflito de interesses com a REN, sendo, em
tais circunstâncias, dispensada a necessidade de autorização por deliberação prévia da
Assembleia Geral.

Por último, nos termos dos Estatutos, não será considerada como pessoa coletiva concorrente ou em situação
de potencial conflito de interesses com a REN o acionista que, individualmente, seja titular de ações
representativas de um mínimo de 24% e de um máximo de 25% do capital social da REN e, diretamente ou
através de pessoa coletiva em relação de domínio, celebre e mantenha em vigor com a sociedade, na
qualidade de principal parceiro estratégico industrial da REN, um acordo de parceria estratégica para
cooperação de natureza industrial, de médio ou longo prazo, nas atividades de transporte de energia
elétrica, de transporte ou armazenamento subterrâneo de gás natural ou de receção, armazenamento e
regaseificação de gás natural liquefeito, aprovado nos termos legais e estatutários pelo Conselho de
Administração, sendo, em tais circunstâncias, dispensada a necessidade de autorização por deliberação
prévia da Assembleia Geral.
Por sua vez, nos termos do artigo 7.º-B dos Estatutos, as pessoas que exerçam controlo ou direitos sobre
empresas que exerçam qualquer das atividades de produção ou comercialização de eletricidade ou de gás
natural não podem, em caso algum, direta ou indiretamente, designar membros do conselho de
administração ou o revisor oficial de contas da Sociedade ou de órgãos que legalmente a representam, só
por si ou por outros com quem esteja ligado por acordos parassociais, salvo reconhecimento pela ERSE, da
não existência de risco de conflito de interesses. Deverá entender-se por:
a) Designar: fazer eleger, só por si ou por outros com quem esteja ligado por acordos parassociais.
b) Exercer controlo ou direitos: (i) o poder de exercer direitos de voto; (ii) o poder de designar, nos termos
de alínea a) acima, membros do conselho de administração ou revisor oficial de contas da Sociedade; (iii)
deter a maioria do capital social da Sociedade.
A pessoa designada membro do Conselho de Administração deve declarar que não desenvolve nem
desenvolverá durante o mandato em causa atividades de produção ou comercialização de eletricidade ou
gás natural em Portugal ou em áreas geográficas que têm interface ou conexão, direta ou indireta, com as
redes portuguesas e não controla ou exerce direitos, nem o virá a fazer durante o mandato em causa,
relativamente a entidades que desenvolvam tal atividade naquelas áreas, seja direta seja indiretamente.
Em alternativa à apresentação da declaração prevista no número anterior, a pessoa coletiva designada
membro do Conselho de Administração e que se encontre numa das situações previstas no número anterior
deverá apresentar documento emitido pela ERSE em que esta reconheça a inexistência de conflito de
interesses.
Um acionista não terá os seus direitos políticos inibidos tal como previsto no artigo 7º-A ou no artigo 7º-B,
incluindo o direito de indicar e eleger, direta ou indiretamente membros para o órgão de administração ou
de fiscalização da sociedade ou para quaisquer outros órgãos com funções de representação desta, caso (i)
a ERSE tenha reconhecido que não existe risco de conflito de interesses com os operadores de rede de
transporte devido ao facto, nomeadamente, de a respetiva atividade de produção ou de comercialização de
eletricidade e ou gás natural desse acionista ser exercida em localizações geográficas que não têm ligação
ou interface, direta ou indiretamente com as redes portuguesas e (ii) não se tenham verificado alterações
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quanto aos fundamentos ou circunstâncias objetivas que levaram a ERSE a reconhecer não existir risco de
conflito de interesses com os operadores de rede de transporte portugueses
Os acionistas estão obrigados a informar a REN e a ERSE, prontamente e, em qualquer caso, em momento
anterior ao exercício de direitos sociais, sobre todas e quaisquer circunstâncias, alterações e/ou transações
que possam determinar a inibição dos seus direitos sociais e/ou a reapreciação das condições de certificação
pela ERSE e, ainda, sobre o teor de quaisquer acordos parassociais que celebrem respeitantes à REN.
19.2.12. Condições necessárias para alterar os Estatutos e os direitos dos acionistas
A alteração de direitos dos acionistas que não resulte de alteração legislativa carece de deliberação da
Assembleia Geral do Emitente e, em regra, importa uma alteração aos Estatutos.
Nos termos dos Estatutos, para que a Assembleia Geral do Emitente possa reunir e deliberar, em primeira
convocação, é indispensável a presença ou representação de acionistas que detenham, pelo menos, 51% do
capital.
Tanto em primeira como em segunda convocação, as deliberações sobre alterações dos Estatutos (incluindo
alterações ao capital social, salvo quando deliberado pelo conselho de administração ao abrigo da
autorização constante no número 3 do artigo 4.º dos Estatutos), cisão, fusão, transformação ou dissolução
da sociedade, só se consideram aprovadas por dois terços dos votos emitidos. Por sua vez, as deliberações
de alteração dos Estatutos que versem sobre qualquer disposição do artigo 7.º-A e/ou n.º 3 do artigo 12.º,
assim como sobre qualquer disposição do artigo 11.º, carecem de ser aprovadas por três quartos dos votos
emitidos.
19.2.13. Disposições dos Estatutos que possam adiar, diferir ou impedir uma alteração de controlo
Embora os Estatutos não contenham disposições que visem diretamente adiar, diferir ou impedir alterações
no controlo do Emitente, pois não preveem, em particular, restrições à transmissão das ações, estabelecem,
na esteira da legislação aplicável, limites ao direito de voto.
Dispõe o n.º 3 do artigo 12.º dos Estatutos que não serão contados os votos inerentes às ações, emitidos por
qualquer acionista, em nome próprio ou como representante de outrem, que excedam 25% da totalidade
dos votos correspondentes ao capital social.
Acresce que, nos termos legais, nenhuma entidade, incluindo entidades que exerçam atividade no respetivo
setor em Portugal ou no estrangeiro, pode ser titular, direta ou indiretamente, de uma participação superior
a 25% do capital social da REN, tal como melhor descrito em 19.2.3 “Direito a participar e votar na
Assembleia Geral”.
Para além desta limitação, existem limitações à titularidade de ações da REN introduzidas na sequência da
transposição de diretivas comunitárias, aplicáveis aos setores da eletricidade e do gás natural em matéria
de separação jurídica e de propriedade entre o operador de transporte daqueles bens e os operadores que
realizem as demais atividades em cada um dos setores, destinadas a promover a concorrência no mercado
e a igualdade de acesso dos operadores às infraestruturas de transporte.
Assim, as limitações à transmissibilidade e à titularidade de ações decorrem de imposições legais.
O Emitente não implementou medidas defensivas que tenham por efeito provocar automaticamente uma
erosão grave no património do Emitente em caso de transição de controlo ou de mudança de composição do
órgão de administração, prejudicando dessa forma a livre transmissibilidade das Ações e a livre apreciação
pelos acionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração.
Nos termos do artigo 16.º do Cód.VM, os detentores de participações que atinjam ou ultrapassem 2%, 5%,
10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, metade, 2/3 e 90% de direitos de voto ou capital social (imputáveis nos termos do
artigo 20.º do Cód.VM) do Emitente, reduzam tal participação abaixo de algum destes patamares ou alterem
o título de imputação de direitos de voto nos termos do mencionado artigo 20.º, devem informar desse facto
o Emitente e a CMVM, o mais rapidamente possível e no prazo máximo de 4 dias de negociação após a
ocorrência do facto ou do seu conhecimento.
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Nos termos dos artigos 483.º e 484.º do CSC, as sociedades que detenham ações que correspondam a uma
participação social igual ou superior a 10% do capital social do Emitente devem comunicar a este todas as
aquisições e alienações que efetuem enquanto mantiverem uma participação igual ou superior a 10%.
Relativamente ao regime de transparência de interesses a descoberto, nos termos do Regulamento (UE) n.º
236/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de março de 2012, os detentores de posições líquidas
curtas no Emitente relativas a 0,2% do capital social emitido da Sociedade e cada 0,1% acima desse valor,
devem comunicar esse facto à CMVM. A divulgação pública desse facto é exigida aos detentores de posições
líquidas curtas no Emitente relativas a 0,5% do capital social da Sociedade e cada 0,1% acima desse valor.
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20.

RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO

A forma e o conteúdo do presente Prospeto obedecem ao preceituado no Cód.VM, no Regulamento
809/2004 e na demais legislação aplicável.
No âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do
Cód.VM, as entidades a seguir indicadas são responsáveis pela completude, veracidade, atualidade,
clareza, objetividade e licitude da informação contidas neste Prospeto ou de parte(s) dele (conforme
adiante melhor explicitado), à data do mesmo.
20.1.

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO CONTIDA NO PROSPETO

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do Cód.VM, as entidades a seguir indicadas são responsáveis pela
completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação constante do
Prospeto à data do mesmo:
a) O Emitente
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., com sede na Avenida Estados Unidos da América, n.º
55, 1749-061 Lisboa.
b) Os membros do órgão de administração do Emitente
Conselho de Administração do Emitente
Os membros do Conselho de Administração do Emitente na data de aprovação da informação
financeira referente ao exercício de 2016, período de nove meses findo em 30 de setembro e deste
Prospeto são os seguintes68:
Presidente:

Rodrigo Costa

Administradores Executivos:

Gonçalo Morais Soares
João Faria Conceição

Vice-Presidente:

Guangchao Zhu, indicado pela State Grid International Development
Limited

Administradores:

Mengrong Cheng
Longhua Jiang
Omar Al Wahabi
Jorge Magalhães Correia
Manuel Ramos de Sousa Sebastião
Gonçalo Gil Mata
Maria Estela Barbot
José Luís Arnaut

c) Membros do órgão de fiscalização do Emitente
Comissão de Auditoria
Na data da aprovação da informação financeira referente ao exercício de 2014 pelo Conselho de Administração, os membros do Conselho de
Administração do Emitente eram os seguintes: Emílio Rui Vilar (Presidente), Rodrigo Costa (CEO), Gonçalo Morais Soares (Administrador Executivo),
João Faria Conceição (Administrador Executivo), Guangchao Zhu (Vice-Presidente), Mengrong Cheng, Hilal Al Kharusi, Manuel Champalimaud, José Luis
Arnaut, Francisco João Oliveira, Longhua Jiang, José Alvim Marinho, Aníbal Santos, José Frederico Jordão.
Na data da aprovação da informação financeira referente ao exercício de 2015 pelo Conselho de Administração, os membros do Conselho de Administração
do Emitente eram os seguintes: Rodrigo Costa (Presidente e CEO); Gonçalo Morais Soares (Administrador Executivo); João Faria Conceição
(Administrador Executivo); Guangchao Zhu (Vice-Presidente); Mengrong Cheng; Longhua Jiang; Manuel Champalimaud (que apresentou renúncia às
funções em 13 de abril de 2016); Omar Al Wahabi; José Luís Arnaut; Jorge Magalhães Correia, Manuel Ramos de Sousa Sebastião, Gonçalo Gil Mata e
Maria Estela Barbot.
68
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Os membros da Comissão de Auditora do Emitente na data de aprovação da informação financeira
referente ao exercício de 2016, período de nove meses findo em 30 de setembro e deste Prospeto
são os seguintes69:
Presidente:
Vogais:

Manuel Ramos de Sousa Sebastião
Gonçalo Gil Mata
Maria Estela Barbot

d) Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo do Emitente
O cargo de revisor oficial de contas do Emitente e de auditor externo, desde 2009, é desempenhado
pela Deloitte & Associados, SROC S.A., inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º
43 e registada na CMVM sob o n.º 231, representada até 28 de novembro de 2016 por Jorge Carlos
Batalha Duarte Catulo (ROC n.º 992) e a partir dessa data até ao presente pelo Sr. Dr. Pedro Miguel
Gonçalves Carreira Mendes (ROC no. 1207), na qualidade de revisores oficiais de contas efetivos,
sendo assim responsáveis pela certificação legal de contas e pelo relatório de auditoria relativos,
respetivamente, às demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios de 2014,
2015 e 2016 e pela revisão limitada referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2017.
A Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por Pedro Mendes foi ainda responsável pela
emissão dos relatórios de garantia de fiabilidade sobre a compilação da informação financeira
consolidada pró-forma (incluídos em anexo a este Prospeto), baseados na ISAE 3420 – Trabalhos de
Garantia de Fiabilidade para Relatar sobre a Compilação de Informação Pró-Forma incluída em
Prospetos, relativos aos períodos que terminaram em 31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de
2017, ambos datados de 15 de novembro de 2017.
e) Intermediários financeiros encarregados da assistência à Oferta
O Banco Santander Totta, S.A., sociedade anónima, com sede social na Rua do Ouro, n.º 88, em
Lisboa, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de
matrícula e de pessoa coletiva 500 844 321 e com o capital social integralmente subscrito e realizado
de € 1.256.723.284,00, e o Caixa – Banco de Investimento, S.A., sociedade anónima com sede na
Avenida João XXI, 63, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e
pessoa coletiva n.º 501.898.417, com o capital social de 81.250.000 Euros, são os intermediários
financeiros responsáveis pela prestação dos serviços de assistência na colocação, organização e
montagem da Oferta e ainda pelos serviços de assessoria na instrução, apresentação e
acompanhamento do pedido de admissão à negociação das Ações.
f)

Outros responsáveis por informação contida no Prospeto
A KPMG PORTUGAL – S.G.P.S., S.A.., representada por Vitor Manuel da Cunha Ribeirinho foi
responsável pela emissão dos relatórios de garantia de fiabilidade sobre a compilação da informação
financeira consolidada pró-forma (incluídos em anexo a este Prospeto), baseados na ISAE 3420 –
Trabalhos de Garantia de Fiabilidade para Relatar sobre a Compilação de Informação Pró-Forma
incluída em Prospetos, relativos à informação pró forma da EDP Gás incluída em anexo a este
Prospeto, referente aos períodos que terminaram em 31 de dezembro de 2016 e 30 de setembro de
2017, datados de 4 de agosto de 2017 e 31 de outubro de 2017, respetivamente.

Na data da aprovação da informação financeira referente ao exercício de 2014 pela Comissão de Auditoria, os membros da Comissão de Auditora do
Emitente eram os seguintes: José Alvim Marinho (Presidente), Aníbal Santos e José Frederico Jordão.
Na data da aprovação da informação financeira referente ao exercício de 2015 pela Comissão de Auditoria, os membros da Comissão de Auditora do
Emitente eram os seguintes: Manuel Ramos de Sousa Sebastião (Presidente), Gonçalo Gil Mata e Maria Estela Barbot.
69
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20.2.

DISPOSIÇÕES LEGAIS RELEVANTES SOBRE RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO

De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 149.º do Cód.VM, a responsabilidade das pessoas acima referidas
é excluída se alguma das pessoas acima referidas provar que o destinatário tinha ou devia ter conhecimento
da deficiência de conteúdo do Prospeto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em
que a respetiva revogação ainda era possível.
De acordo com a alínea b) do artigo 150.º do Cód.VM, o Emitente responde, independentemente de culpa,
em caso de responsabilidade dos titulares dos seus órgãos de administração e fiscalização, dos revisores
oficiais de contas, das sociedades de revisores oficiais de contas ou do auditor externo supra identificados
e de outras pessoas que tenham certificado ou, de qualquer outro modo, analisado os documentos de
prestação de contas em que o Prospeto se baseia.
Nos termos do artigo 153.º, o direito de indemnização fundado nos artigos precedentes deve ser exercido
no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do conteúdo do prospeto e cessa, em qualquer
caso, decorridos dois anos desde o termo de vigência do prospeto.
Nos termos da alínea b) do artigo 243.º do Cód. VM, o direito a uma eventual indemnização deve ser exercido
no prazo de 6 meses após o conhecimento da deficiência do Prospeto ou da sua alteração e cessa, em
qualquer caso, decorridos 2 anos a contar da divulgação do Prospeto de admissão ou da alteração que
contém a informação ou previsão desconforme.
20.3.

DECLARAÇÃO EMITIDA PELOS RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO CONTIDA NO PROSPETO

As pessoas e entidades mencionadas no Capítulo 20.1 – “Identificação dos Responsáveis pela Informação
contida no Prospeto”, na sua qualidade de responsáveis pela informação contida no presente Prospeto, ou
numa determinada parte do mesmo, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento e após terem
efetuado todas as diligências razoáveis para se certificarem de que tal é o caso, a informação constante do
presente Prospeto ou de partes do mesmo, pelas quais cada uma delas é responsável, de acordo com as
disposições legais aplicáveis, está em conformidade com os factos, não existindo omissões suscetíveis de
afetar o seu alcance.
21.

INFORMAÇÃO DE TERCEIROS

O Emitente confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída no presente Prospeto, 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 suscetível de induzir em erro.

22.

DOCUMENTAÇÃO ACESSÍVEL AO PÚBLICO

22.1.

LOCAIS DE CONSULTA

Serão disponibilizados na sede do Emitente e no site do Emitente (www.ren.pt), os seguintes documentos:






Os Estatutos;
As demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016,
incluindo certificação legal de contas, relatório de auditoria e parecer da Comissão de
Auditoria;
As demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017 e o respetivo relatório de revisão limitada do auditor; e
As informações financeiras consolidadas pró-forma reportadas a 31 de dezembro de 2016 e 30
de setembro de 2017 da REN e da EDP Gás, acompanhadas dos respetivos relatórios dos
auditores;
O Prospeto.
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Podem ainda ser consultados no site oficial da CMVM (www.cmvm.pt) os seguintes documentos:




As demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016,
incluindo certificação legal de contas, relatório de auditoria e parecer da Comissão de
Auditoria;
As demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017; e
O Prospeto.

O presente Prospeto encontra-se disponível para consulta nos seguintes locais:



Sede do Emitente, sita na Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, 1749-061 Lisboa;
Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. sita na Av. da
Liberdade, n.º 196 – 7.º, 1250-147 Lisboa;
Site do Emitente na internet, em www.ren.pt;
Site oficial da CMVM na internet, em www.cmvm.pt.



22.2.

INFORMAÇÃO INSERIDA POR REMISSÃO

Os documentos abaixo indicados são inseridos por remissão (na sua totalidade) e, nessa medida, constituem
parte integrante deste Prospeto:




Os Estatutos, encontrando-se disponível em www.ren.pt; e
As demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios de 2014, 2015 e 2016,
incluindo certificação legal de contas, relatório de auditoria e parecer da Comissão de
Auditoria, encontrando-se disponíveis em www.ren.pt e www.cmvm.pt
As demonstrações financeiras consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017, encontrando-se disponíveis em www.ren.pt e www.cmvm.pt.

Estes documentos encontram-se disponíveis para consulta, mediante solicitação e sem encargos, nos locais
indicados em 22.1. supra.
Este Prospeto (incluindo os documentos aqui inseridos por remissão) faz referência a determinados sítios na
internet e documentos, cujo conteúdo não é inserido por remissão no presente Prospeto.
23.

COMUNICAÇÕES

Todas as comunicações ao Emitente deverão ser dirigidas a REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.,
à atenção de Ana Fernandes, responsável pelo Gabinete de Relações com os Investidores, Avenida Estados
Unidos da América, n.º 55, 1749-061 Lisboa, com o telefone 210013546, fax 210013150 e e-mail ir@ren.pt.
Qualquer mudança do destinatário das comunicações ao Emitente só produzirá efeitos depois de anunciada
no site da CMVM e no site da Sociedade.
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ANEXO I – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PRÓ FORMA DA REN REPORTADAS A 31 DE DEZEMBRO
DE 2016
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REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Informação financeira consolidada pró-forma em 31
de dezembro de 2016 preparada de acordo com o
Regulamento (CE) N.º 809/2004 da Comissão
Europeia, de 29 de abril de 2004, e com a atualização
da ESMA sobre as recomendações do CESR para a
implementação consistente daquele Regulamento
(ESMA/2013/319)
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1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA
Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de
dezembro de 2016
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos
de
REN

EDP Gás

uniformização
4.1; 4.3

7

Custo de Aquisição

Aumento de

Ajustamentos ao

Ajustamento no

da EDP Gás e gastos

capital e

valor de

valor de Ativos

Concentração de
atividades

da transação

financiamento

aquisição

fixos tangíveis

empresariais

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ajustamentos
intragrupo
Pró-forma
6

Ativo
Não corrente
Ativos fixos tangíveis

-

-

-

-

(3.100)

-

-

3.397

26.665

-

-

-

-

-

(26.665)

-

3.397

3.825.712

578

435.488

53.631

-

-

-

-

86.196

-

4.401.027

14.657

-

-

380.304

-

(12.646)

-

(367.658)

-

14.657

150.118

5

-

-

-

-

-

-

-

150.122

20.425

-

-

-

-

-

-

-

-

20.425

14

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Clientes e outras contas a receber

10.145

54.897

(53.631)

120.000

-

12.646

-

-

(120.000)

24.057

Ativos por impostos diferidos

62.825

-

17.145

-

-

-

-

-

-

79.970

4.087.871

524.294

17.145

500.304

-

-

(308.127)

(120.000)

4.698.388

1.028

1.476

-

-

-

-

-

-

-

2.503

448.826

24.568

-

26.018

-

-

-

-

(29.759)

469.653

-

674

-

-

-

-

-

-

-

674

1.317

-

-

-

-

-

-

-

-

1.317

Goodwill
Ativos intangíveis
Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos
Ativos disponíveis para venda
Instrumentos financeiros derivados
Outros ativos financeiros

7.240

(3.100)

4.718

Corrente
Inventários
Clientes e outras contas a receber
Imposto sobre o rendimento a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do Ativo

10.783

10.236

-

(528.085)

519.629

-

-

-

-

12.562

461.954

36.954

-

(502.067)

519.629

-

-

-

(29.759)

486.710

4.549.825

561.248

17.145

(1.764)

519.629

-

(308.127)

(149.759)

5.185.097

534.000

(3.100)

Capital Próprio
Capital social

73.200

-

-

133.191

-

-

(73.200)

-

667.191

-

-

-

-

116.809

-

-

-

-

116.809

Ações próprias

(10.728)

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.728)

Reservas

319.204

-

-

-

-

-

-

-

-

319.204

Resultados acumulados

216.527

-

-

-

(4.416)

-

-

-

-

212.111

30

Prémio de emissão

Outras variações no capital próprio
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido consolidado do período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

222.905

-

-

-

-

(2.232)

(220.673)

-

-

100.183

39.851

-

(1.270)

-

-

-

(39.851)

-

98.913

1.159.217

335.956

-

(1.270)

245.584

-

(333.724)

-

1.403.531

2.298.543

130.996

-

-

275.762

-

-

-

(120.000)

2.585.301

125.673

446

-

-

-

-

-

-

12.212

-

-

-

-

-

-

-

-

6.154

1.372

-

-

-

-

-

-

-

7.526

318.126

22.902

-

-

-

-

-

-

-

341.028

(2.232)

30

Passivo
Não corrente
Empréstimos obtidos
Obrigações de benefícios de reforma e outros
Instrumentos financeiros derivados
Provisões para outros riscos e encargos
Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

126.119
12.212

73.027

8.687

17.145

-

-

-

(868)

25.597

-

123.588

2.833.735

164.403

17.145

-

275.762

-

(868)

25.597

(120.000)

3.195.774

216.594

(26.018)

219.250

Corrente
Empréstimos obtidos

28.674

-

-

-

-

-

-

801

-

-

-

-

-

-

-

-

801

Fornecedores e outras contas a pagar

311.539

28.241

-

-

-

-

-

-

(3.741)

336.039

Imposto sobre o rendimento a pagar

26.875

3.975

-

(494)

(1.717)

-

-

-

-

28.639

Provisões para outros riscos e encargos

Instrumentos financeiros derivados

1.063

-

-

-

-

-

-

-

-

1.063

556.873

60.890

-

(494)

(1.717)

-

-

-

(29.759)

585.792

Total Passivo

3.390.608

225.293

17.145

(494)

274.045

-

(868)

25.597

(149.759)

3.781.566

Total do capital próprio e passivo

4.549.825

561.248

17.145

(1.764)

519.629

-

(3.100)

(149.759)

5.185.097
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício
findo em 31 de dezembro de 2016
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos pró-forma
REN

EDP Gás
7

Vendas

Ajustamentos de

Gastos de

Gastos de

uniformização
4.2

transação

financiamento

5.1

5.2

Amortização
5.5

Ajustamentos
intragrupo

Pró-forma

6

569

2.680

-

-

-

-

-

3.249

Prestações de serviços

544.672

99.846

(22.063)

-

-

-

(18.420)

604.035

Rendimentos de construção em ativos concessionados

171.247

-

23.677

-

-

-

-

194.924

1.314

-

-

-

-

-

-

1.314

21.649

4.001

-

-

-

-

-

25.650

739.452

106.527

829.173

Ganhos e perdas imputadas de associadas e empreendimentos conjuntos
Outros rendimentos operacionais
Total dos rendimentos operacionais

1.614

-

-

-

(18.420)

(450)

(41.349)

22.063

-

-

-

18.420

(1.316)

(155.217)

-

(22.063)

-

-

-

-

(177.280)

Fornecimentos e serviços externos

(44.328)

(9.621)

-

(1.764)

-

-

-

(55.713)

Gastos com pessoal

(49.583)

(3.853)

(1.614)

-

-

-

-

(55.049)

(214.761)

(16.093)

-

-

-

(2.694)

-

(233.548)

Reversões / (reforços) de provisões

(516)

9

-

-

-

-

-

(507)

Reversões / (perdas) por imparidade

(258)

-

-

-

-

-

-

(258)

(12.595)

(3.160)

-

-

-

-

-

(15.755)

(477.708)

(74.068)

(1.764)

-

(2.694)

18.420

261.744

32.459

(1.764)

-

(2.694)

-

Custo das vendas
Gastos de construção em ativos concessionados

Depreciações e amortizações do exercício

Outros gastos operacionais
Total dos gastos operacionais
Resultado operacional

(1.614)
-

(539.427)
289.746

Gastos de financiamento

(6.480)

-

-

(8.980)

-

-

Rendimentos financeiros

5.291

4.194

-

-

-

-

-

Dividendos de empresas participadas

(91.182)
5.550

14.433

-

-

-

-

-

(106.642)
19.983

Resultado financeiro

(80.341)

12.147

-

-

(8.980)

-

-

(77.174)

Resultado consolidado antes de impostos

181.403

44.607

-

(1.764)

(8.980)

(2.694)

-

212.572

9.485

Imposto sobre o rendimento

(55.282)

(1.052)

-

494

2.515

754

-

(52.571)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE)

(25.938)

(3.704)

-

-

-

-

-

(29.641)

Resultado líquido consolidado do período

100.183

39.851

-

(1.270)

(6.466)

(1.939)

-

130.360

Atribuível a:
Acionistas do grupo REN

130.360

Interesses não controlados
Resultado líquido consolidado do período

130.360

Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros
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2. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
PRÓ-FORMA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
1

DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO

Em 7 de abril de 2017, a REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) informou o mercado
e o público em geral, através de uma comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(“CMVM”), que a sua subsidiária REN Gás, S.A. (“REN Gás”) celebrou nessa data, com a EDP Iberia,
S.L.U., um contrato para aquisição da totalidade do capital social da EDP Gás, SGPS, S.A. (“EDP Gás”
e desde o dia 4 de outubro de 2017 denominada como REN Gás Distribuição SGPS, S.A.) e das suas
subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. (desde o dia 4 de outubro de 2017 denominada como REN
Portgás Distribuição, S.A.) e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A. (desde o
dia 4 de outubro de 2017 denominada como REN Portgás GPL, S.A.), doravante designadas como
“Grupo EDP Gás”.
Conforme comunicação da REN à CMVM, esta transação ficou concluída em 4 de outubro de 2017 após
obtenção das aprovações regulatórias necessárias.
A informação financeira consolidada pró-forma foi preparada exclusivamente para fornecer
informações sobre como a aquisição acima mencionada poderia ter afetado as demonstrações
financeiras consolidadas da REN em 31 de dezembro de 2016, elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro adotadas pela União Europeia (“IFRS-UE”).
Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação
hipotética, não se destina a representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou os
resultados consolidados da REN e da EDP Gás.
As bases definidas pela REN encontram-se detalhadas abaixo e consistem nas fontes da informação
financeira apresentada, nos ajustes de uniformização e nos pressupostos utilizados.
2

FONTES DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA PRÓ-FORMA APRESENTADA

A informação pró-forma foi preparada para dar cumprimento ao ponto 20.2 do Anexo I e do Anexo II
do Regulamento dos Prospetos, como resultado do aumento de capital, a realizar por novas entradas
em dinheiro através de uma oferta pública de subscrição de ações, inclui informações financeiras
consolidadas pró-forma da REN e da EDP Gás para o exercício de 2016.
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A informação financeira utilizada como base para a compilação desta informação financeira próforma foi a seguinte:


Demonstrações financeiras consolidadas da REN e das suas subsidiárias em 31 de dezembro de
2016 preparadas de acordo com as IFRS-UE. Estas demonstrações financeiras consolidadas
foram objeto da Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria, emitida pela Deloitte
& Associados, SROC. S.A. datada de 30 de março de 2017, que não apresenta reservas.



Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2016,
demonstração consolidada dos resultados pró-forma para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2016 e notas explicativas relativas ao Grupo EDP Gás (“Informação financeira consolidada
pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016”). Sobre aquela informação financeira
consolidada pró-forma, a KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.
emitiu um relatório baseado na ISAE 3420 – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade para Relatar
sobre a Compilação de Informação Pró-Forma incluída em Prospetos, datado de 4 de agosto
de 2017.
As informações de base utilizadas para esta informação financeira consolidada pró-forma
foram as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016 daquelas entidades que
foram objeto de certificação legal das contas emitidas pela KPMG & Associados – Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, S.A. datada de:


31 de março de 2017, no caso da EDP Gás, que não apresenta reservas;



22 de março de 2017, no caso da EDP Gás Distribuição, S.A., que não apresenta
reservas; e



29 de março de 2017, no caso da EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito,
S.A., que apresenta uma reserva por limitação de âmbito que se transcreve como
segue: “A rubrica de ativos fixos tangíveis inclui, a 31 de dezembro de 2016, o
montante aproximado de 3.100 milhares de Euros (líquidos de amortizações e
imparidades) relativo a reservatórios instalados em clientes da área de negócio de
Propano Expresso. De acordo com a nota 2 c), a Entidade reconhece perdas por
imparidade quando os clientes rescindem os respetivos contratos e quando os clientes
não efetuam consumos por um período superior a 24 meses, tendo em 2016
reconhecido perdas por imparidade de 334 milhares de Euros, totalizando a 31 de
dezembro de 2016 um valor acumulado de 455 milhares de Euros. Nos termos da IAS
36, uma entidade deve avaliar em cada data de relato se há qualquer indicação de
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que um ativo possa estar com imparidade e, se qualquer indicação existir, a entidade
deve estimar a quantia recuperável do ativo, o que não foi possível efetuar dado que
a Entidade se encontra ainda a concluir uma estimativa de fluxos de caixa futuros
individualizada para cada unidade geradora de caixa. Nesta base, não estamos em
condições de concluir sobre a eventual necessidade de reforço do montante de
imparidade já registado sobre estes ativos com referência a 31 de dezembro de 2016.”
Este assunto, acima descrito, foi objeto de ajustamento da informação financeira
consolidada pró-forma da EDP Gás GPL, conforme descrito na nota 5.4. abaixo.
A demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em 31 de dezembro de 2016 foi
preparada através da agregação da demonstração consolidada da posição financeira em 31 de
dezembro de 2016 da REN e da demonstração consolidada da posição financeira pró-forma do Grupo
EDP Gás em 31 de dezembro de 2016, e da inclusão dos ajustamentos de uniformização e dos
ajustamentos pró-forma estimados como se a transação tivesse sido realizada naquela data.
A demonstração consolidada pró-forma dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro de
2016 foi elaborada através da agregação da demonstração consolidada dos resultados para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2016 da REN e da demonstração consolidada pró-forma dos resultados
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 do Grupo EDP Gás, e da inclusão dos ajustamentos
de uniformização e dos ajustamentos pró-forma estimados como se a transação tivesse sido realizada
com referência a 1 de janeiro de 2016.
A REN utilizou informações financeiras do Grupo EDP Gás numa base pró-forma, dado que, em virtude
de restrições regulatórias, uma das subsidiárias do Grupo EDP Gás (EDP Gás - Serviço Universal, S.A.)
será excluída do atual perímetro do Grupo EDP Gás antes da conclusão da transação. Nesse sentido,
o Grupo EDP Gás preparou Informação Financeira Consolidada Pró-forma, para ilustrar os efeitos da
exclusão da referida subsidiária do perímetro de consolidação.
Desta forma, as informações financeiras pró-forma e as notas explicativas que a acompanham foram
baseadas na informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016.
A informação financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2016 apresentada pela REN
foi preparada de acordo com o Regulamento (CE) N.º 809/2004 da Comissão Europeia, de 29 de abril
de 2004, e com base na atualização da ESMA sobre as recomendações do CESR (ESMA/2013/319) para
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a implementação consistente daquele regulamento e nas hipóteses e pressupostos indicados na
secção seguinte.
Os critérios contabilísticos utilizados pelo Conselho de Administração da REN na compilação da
informação financeira consolidada pró-forma são consistentes com os critérios e políticas
contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas em 31 de
dezembro de 2016 da REN.
3

HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS USADOS

Os seguintes pressupostos foram utilizados na elaboração da informação financeira pró-forma:


Para efeitos da demonstração da posição financeira consolidada pró-forma a aquisição de
100% das ações da EDP Gás e das suas subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL
– Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A. por parte da REN foi considerada como tendo
ocorrido em 31 de dezembro de 2016.



Ao preparar a demonstração consolidada dos resultados pró-forma, foi tomado em
consideração o efeito que a realização desta transação em 1 de janeiro de 2016 teria tido
sobre o resultado pró-forma, por forma a apresentar o impacto de um período total de doze
meses.



Para realizar a transação (descrita na nota 5.1.), o Conselho de Administração da REN estimou
que seriam incorridos gastos no montante de 1.764 milhares de Euros, nomeadamente 1.250
milhares de Euros respeitantes a assessoria financeira e 514 milhares de Euros referentes a
serviços jurídicos e de auditoria.



Para liquidar a transação, o Conselho de Administração da REN assumiu recorrer a linhas de
crédito em cerca de 275.762 milhares de Euros (valor líquido de 560 milhares de Euros
relacionados com gastos diferidos associados à contratação das linhas de crédito) e a um
aumento do capital social da REN por novas entradas em dinheiro, sujeitos à aprovação dos
órgãos sociais competentes da REN. Tal aumento de capital, a realizar mediante oferta
pública de subscrição, com respeito pelo direito de preferência dos acionistas, terá um
encaixe previsto de até 250.000 milhares de Euros e espera-se que seja totalmente objeto de
contrato de final underwriting agreement a celebrar com Banco Santander, S.A., Caixa –
Banco de Investimento, S.A. e J.P. Morgan Securities Plc, sendo que para este efeito foi já
celebrado um contrato de standby underwriting agreement, sujeito às condições habituais de
mercado. Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da

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

7 | 18

REN, foram consideradas despesas de 6.133 milhares de Euros relacionadas com o aumento
de capital, nomeadamente (i) 4.750 milhares de Euros referentes a comissões e fees relativos
ao contrato underwritting agreement, (ii) 1.323 milhares de Euros referente a serviços
jurídicos, consultoria e de auditoria e (iii) 60 milhares de Euros respeitante a outros serviços.


Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos resultados
considerou-se uma taxa de juro média para financiamento de 3,25% (que corresponde à taxa
média de financiamento do Grupo REN) resultando num gasto financeiro de 8.980 milhares de
Euros, no exercício de 2016 (atendendo à hipótese de que a aquisição teria ocorrido em 1 de
janeiro de 2016 para fins da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício
findo em 31 de dezembro de 2016).



Relativamente aos efeitos tributários dos ajustes relativos à transação descrita, foi tido como
pressuposto uma taxa média de imposto de 28%.

4

AJUSTAMENTOS DE UNIFORMIZAÇÃO

Conforme indicado na nota 2 acima, as informações financeiras utilizadas na preparação das
informações financeiras pró-forma referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da REN de
31 de dezembro de 2016, preparadas de acordo com as IFRS-UE, e a informação financeira
consolidada pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016, preparadas de acordo com as IFRSUE.
Dado não existirem diferenças significativas nas políticas contabilísticas utilizadas na preparação das
demonstrações financeiras consolidadas da REN de 31 de dezembro de 2016 e na preparação da
informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016, os
ajustamentos apresentados de seguida respeitam apenas a ajustamentos de uniformização de
apresentação. Em resultado destes ajustamentos pretende-se que as demonstrações financeiras
consolidadas pró-forma da REN em 31 de dezembro de 2016 sigam as políticas contabilísticas e forma
de apresentação que foram adotadas pela REN nas suas demonstrações financeiras consolidadas em
31 de dezembro de 2016.
4.1.

IFRIC 12 – Contratos de Concessão

A IFRIC 12 – Contratos de Concessão, adotada por ambas as empresas, é aplicável a contratos de
concessão público-privados nos quais a entidade pública controla ou regula os serviços prestados
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através da utilização de determinadas infraestruturas bem como o preço dessa prestação e controla
igualmente qualquer interesse residual significativo nessas infraestruturas.
Esta interpretação estabelece os princípios genéricos de reconhecimento e mensuração de direitos e
obrigações ao abrigo de contratos de concessão com as caraterísticas mencionadas anteriormente e
define os seguintes modelos:
i.

Modelo do ativo financeiro – quando o operador tem um direito contratual incondicional de
receber dinheiro ou outro ativo financeiro do concedente, correspondente a montantes
específicos ou determináveis, o operador deverá registar um ativo financeiro (conta a
receber). Neste modelo, a entidade concedente dispõe de poucos ou nenhuns poderes
discricionários para evitar o pagamento, em virtude de o acordo ser, em geral, legalmente
vinculativo.

ii.

Modelo do ativo intangível – quando o operador recebe do concedente o direito de cobrar uma
tarifa em função da utilização da infraestrutura, deverá reconhecer um ativo intangível.

iii.

Modelo misto - este modelo aplica-se quando a concessão inclui simultaneamente
compromissos de remuneração garantidos pelo concedente e compromissos de remuneração
dependentes do nível de utilização das infraestruturas da concessão.

Atendendo à tipologia das concessões do Grupo REN, nomeadamente no que respeita ao
enquadramento legal que abrange as suas concessões, foi entendimento da REN que o modelo que
melhor se adequa à sua realidade em concreto é o modelo intangível, em virtude, essencialmente,
do risco de mudanças de enquadramento tarifário que vai sendo imposto pelo regulador (ERSE).
Por sua vez, o modelo de reconhecimento e mensuração adotado na informação financeira
consolidada pró-forma da EDP Gás foi o modelo misto, apesar da concessão da EDP Gás Distribuição
apresentar características similares às concessões do Grupo REN. Assim, a EDP Gás regista nas suas
contas um ativo intangível, e ainda, um ativo financeiro ao custo amortizado.
Neste sentido, e por forma a uniformizar o critério de apresentação das demonstrações financeiras
pró-forma, foi efetuada a seguinte reclassificação, para que todas as componentes apresentem o
modelo do ativo intangível seguido pela REN:


Os valores a receber pela EDP Gás relativo ao valor residual dos ativos concessionados
(correspondente ao valor líquido contabilístico dos ativos concessionados à data do fim da
concessão) (53.631 milhares de Euros), incluídas na rubrica do ativo não corrente “Clientes e
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outras contas a receber” foi reclassificada para a rubrica do ativo não corrente “Ativos
intangíveis”.
4.2.

Rendimentos / Gastos de construção

De acordo com a IFRIC 12, a construção da infraestrutura pelo operador constitui um serviço que este
presta ao concedente, distinto do serviço de operação e manutenção, e que, como tal, será por este
remunerado. No caso da REN, os rendimentos de construção e os gastos associados à construção são
registados na demonstração consolidada dos resultados do exercício, atendendo ao disposto na IFRIC
12, nas rubricas “Rendimentos de construção em ativos concessionados” e “Gastos de construção em
ativos concessionados”.
Para efeitos de apresentação da sua demonstração consolidada dos resultados, a REN opta por colocar
os rendimentos e os gastos de construção em rubricas individualizadas.
Na informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016, os valores
de rendimentos de construção (22.063 milhares de Euros) e gastos de construção (22.063 milhares de
Euros) são apresentados nas rubricas de “Vendas e Prestações de serviços” e de “Custo das
mercadorias vendidas e matérias consumidas”, respetivamente.
Assim, por forma a uniformizar o critério de apresentação de tais rendimentos e gastos, foi efetuada
a reclassificação dos valores acima referidos para as rubricas de “Rendimentos de construção em
ativos concessionados” e “Gastos de construção em ativos concessionados”.
Adicionalmente, foi ainda efetuada a reclassificação do saldo com a natureza de trabalhos para a
própria empresa, no montante de 1.614 milhares de Euros, incluídos na informação financeira
consolidada pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016, da rubrica de “Gastos com pessoal”
para a rubrica “Rendimentos de construção em ativos concessionados”.
4.3.

Ativos e passivos por impostos diferidos

Na informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016 os ativos e
passivos por impostos diferidos são apresentados no passivo pelo valor líquido.
Assim, por forma a uniformizar a apresentação destes valores, foi efetuada uma reclassificação dos
impostos diferidos da EDP Gás e suas subsidiárias com carácter de dedutibilidade fiscal para a rubrica
de ativos por impostos diferidos, no valor de 17.145 milhares de Euros.
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5

AJUSTAMENTOS PRÓ-FORMA

5.1.

Aquisição de 100% das ações da EDP Gás SGPS, S.A. e das suas subsidiárias, EDP Gás

Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A.
Tal como indicado na nota 1 a REN celebrou um contrato para aquisição, pelo montante de 526.322
milhares de Euros:
(i) da totalidade do capital social da EDP Gás e das suas subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A.
e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A., sendo a entidade alienante, a
EDP Iberia, S.L.U.; e
(ii) de saldos a receber que a EDP Iberia, S.L.U. detém enquanto acionista da EDP Gás,
nomeadamente: suprimentos no montante de 146.018 milhares de Euros e prestações
acessórias no montante de 44.726 milhares de Euros.
Considerando que a demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro
de 2016 foi preparada, considerando que a aquisição ocorreu em 31 de dezembro de 2016, os valores
apresentados na informação financeira consolidada pró-forma decorrentes da aquisição foram:

31/12/2016
Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos

380.304

Clientes e outras contas a receber - Não corrente

120.000

Clientes e outras contas a receber - Corrente

26.018

526.322
Por outro lado, com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da REN,
foram consideradas despesas no valor de 1.764 milhares de Euros, respeitante a despesas associadas
à aquisição que se encontram registadas na demonstração consolidada dos resultados pró-forma do
exercício de 2016. Estas despesas têm carácter não recorrente em exercícios futuros.
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5.2.

Aumento de capital e financiamento

A aquisição descrita na nota 5.1. será realizada através (i) de um aumento do capital da REN
correspondente a um encaixe financeiro no valor de 250.000 milhares de Euros, a realizar por novas
entradas em dinheiro através de oferta pública de subscrição, com respeito pelo direito de
preferência dos acionistas, e (ii) de recurso a linhas de crédito pelo valor remanescente (cerca de
276.322 milhares de Euros).
O aumento de capital será efetuado com a emissão de 133.191.262 novas ações ordinárias, escriturais
e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro cada e o preço de subscrição fixado em 1,877 Euros
por cada ação, representando um aumento do capital social de 133.191 milhares de Euros e um
prémio de emissão de 116.809 milhares de Euros.
Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos resultados
considerou-se uma taxa de juro média para financiamento de 3,25% (que corresponde à taxa média
de financiamento do Grupo REN) resultando num gasto financeiro de 8.980 milhares de Euros, no
exercício de 2016 (atendendo à hipótese que a aquisição teria ocorrido em 1 de janeiro de 2016 para
fins da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício findo em 31 de dezembro de
2016).
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da REN, foram ainda
consideradas despesas no valor de 6.133 milhares de Euros (4.416 milhares de Euros líquido de
impostos) relacionadas com o aumento de capital, que foram reconhecidas em reservas acumuladas,
líquidas de imposto. Estas despesas têm carácter não recorrente em exercícios futuros.
5.3.

Ajustamentos ao valor de aquisição

O contrato de aquisição indicado na nota 5.1. prevê também correções ao valor de aquisição no
âmbito da EDP Gás Distribuição. Com base na sua melhor estimativa à data o Conselho de
Administração da REN registou estas componentes contingentes do preço pelo seu justo valor, tal
como segue:
i.

Registo de uma conta a receber no montante de 1.354 milhares de Euros, decorrente de
obrigações resultantes da futura devolução à tarifa de desvios tarifários referentes a
exercícios anteriores a 2012, que serão ressarcidos pela EDP Iberia, S.L.U. à REN.
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ii.

Registo de uma conta a receber no montante de 11.292 milhares de Euros, decorrente de uma
estimativa de obrigações resultantes do pagamento em 2017, 2018 e 2019, dos valores da
Contribuição extraordinária sobre o sector energético (CESE) que serão ressarcidos pela EDP
Iberia, S.L.U. à REN.

5.4.

Ajustamento ao valor dos ativos fixos tangíveis

Este ajustamento reduz o valor de ativos fixos tangíveis relativo a reservatórios instalados em clientes
da área de negócio de Propano Expresso, no montante de 3.100 milhares de Euros para refletir,
prudentemente, a melhor estimativa do Conselho de Administração da REN, atendendo às
informações disponíveis, do assunto referido na reserva por limitação de âmbito incluída na
Certificação Legal das Contas sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2016 da EDP
Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A., emitida pela KPMG & Associados – Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, S.A., datada de 29 de março de 2017, tendo sido considerado no
processo de alocação do preço de aquisição.
5.5.

Concentração de atividades empresariais

O justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis da EDP Gás, na data de aquisição, foram
estimados utilizando critérios objetivos considerados apropriados de acordo com a IFRS 3 –
Concentrações de Atividades Empresariais, utilizando como base as informações incluídas nas
demonstrações financeiras auditadas do Grupo EDP Gás para o exercício de 2016.
Conforme exigido pela IFRS 3, esses valores foram determinados a título provisório, levando em
consideração exclusivamente as informações contidas na informação financeira consolidada próforma da EDP Gás em 31 de dezembro de 2016. De acordo com a IFRS 3, o período de mensuração
para determinar o justo valor definitivo dos ativos e passivos identificáveis não deve exceder um ano
a contar da data de aquisição.
Na execução do processo de alocação do preço de aquisição (PPA – Purchase Price Allocation) o
Conselho de Administração da REN considerou que os ganhos não realizados associados a esta
aquisição estão relacionados com a concessão detida pela EDP Gás Distribuição. Na determinação do
justo valor dos ativos associados àquela concessão, a REN utilizou um modelo de cash flows
descontados sendo os principais pressupostos considerados, os seguintes: período de projeção de 31
anos (correspondente ao prazo remanescente da concessão) e crescimento da base de ativos regulada
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. - Pró-forma
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em linha com o plano de investimento 2017/2021 submetido pela EDP Gás Distribuição às entidades
regulatórias e com uma taxa de penetração target da rede de distribuição no longo prazo de
aproximadamente 35%.
Baseado no justo valor dos ativos associados à concessão em 31 de dezembro de 2016, estimado pelo
Conselho de Administração da REN em 575.314 milhares de Euros, e no valor contabilístico registado
dos mesmos (correspondente ao montante de capital investido) de 489.119 milhares de Euros
(435.488 milhares de Euros acrescido de 53.631 milhares de Euros (nota 4.1.)), os ganhos não
realizados associados foram estimados em 86.196 milhares de Euros, antes de impostos, como segue:
milhares de
Euros
Justo valor da concessão em 31 de dezembro de 2016

575.315

Valor de capital investido EDP Gás em 31 de dezembro de 2016

489.119

Ganhos não realizados em 31 de dezembro de 2016
Efeito de imposto
Ganhos não realizados líquidos em 31 de dezembro de 2016

86.196
(25.597)
60.599

Os ganhos não realizados decorrentes da aquisição e associados à concessão serão amortizados pelo
prazo de 32 anos (prazo remanescente da concessão à data de 1 de janeiro de 2016), correspondendo
a uma amortização anual de 2.694 milhares de Euros.

6

AJUSTAMENTOS INTRAGRUPO

Os ajustamentos intragrupo correspondem à eliminação de todos os saldos e transações entre as
empresas da REN e da EDP Gás.
Transações intragrupo:
O ajustamento de 18.420 milhares de Euros nas rubricas de “Vendas e Prestações de serviços” e de
“Custo das vendas” é referente à eliminação da faturação emitida pela REN à EDP Gás, relativa à
prestação de serviços de transporte de gás natural.
Saldos intragrupo:
Os saldos entre empresas do grupo eliminados em 31 de dezembro de 2016 correspondem a:
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Saldos de suprimentos no montante de 146.018 milhares de Euros, entre a REN e EDP Gás
registados nas rubricas de “Clientes e outras contas a receber” e “Empréstimos obtidos”,
respetivamente.



Saldo de 3.741 milhares de Euros das rubricas de “Clientes e outras contas a receber” e
“Fornecedores e outras contas a pagar” referente à anulação dos saldos relativos à faturação
emitida pela REN à EDP Gás.

7

OUTRAS INFORMAÇÕES – INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA DA EDP GÁS

Conforme indicado na nota 2 acima, na compilação da informação financeira consolidada pró-forma
da REN foi utilizada Informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 31 de dezembro de
2016.
A rubrica de “Clientes e outras contas a receber” detalha-se como se segue:
31/12/2016
Não corrente
Valores a receber por concessões •
- IFRIC 12
Taxas de ocupação de subsolo

53.631
1.088

Valores a receber por desvios tarifários

176

Outros devedores e operações diversas

2
54.897

Corrente
Clientes

11.854

Taxas de ocupação de subsolo

5.509

Valor a receber pela venda da participação financeira na Enagás

4.754

Valores a receber por desvios tarifários

691

Outros devedores e operações diversas

3.305
26.113

Imparidade para clientes
Imparidade para devedores de atividades comerciais

(491)
(1.054)
(1.545)
24.568
79.465
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O detalhe da rubrica “Empréstimos obtidos” é o seguinte:
31/12/2016
Não corrente
Suprimentos contraídos
Empréstimos bancários

120.000
10.996
130.996

Corrente
Suprimentos contraídos

26.018

Empréstimos bancários

2.656
28.674
159.670

A rubrica de “Fornecedores e outras contas a pagar” detalha-se como se segue:
31/12/2016
Não corrente
Tributação autónoma sobre reavaliações

2.153

Valores a pagar por desvios tarifários

6.202

Outros credores (i)

14.547
22.902

Corrente
Valores a pagar por desvios tarifários

6.183

Fornecedores de imobilizado

6.735

Fornecedores

5.063

Outros credores e operações diversas

10.260
28.241
51.143

(i) Esta rubrica inclui o valor de 13.891 milhares de Euros respeitante à melhor estimativa do preço contingente, previsto
contratualmente a liquidar, na sequência da aquisição das participações de 25,3% e 2,7% da EDP Gás Distribuição, S.A.
pela EDP Gás SGPS, S.A..
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A rubrica “Prestações de serviços” é apresentada como se segue:
31/12/2016
Vendas de acesso à rede de distribuição de Gás Natural

74.079

Rédito associado a ativos afetos a concessões

22.063

Desvio tarifário

3.211

Outras prestações de serviços

493
99.846

A rubrica de “Custo das vendas” detalha-se como se segue:
31/12/2016
Encargos com ativos afetos a concessões

22.063

Acesso a redes

18.400

Outros

886
41.349

O detalhe das rubricas “Gastos de financiamento” e “Rendimentos financeiros” é o seguinte:
31/12/2016
Gastos de financiamento
Juros de empréstimos

(6.361)

Outros juros suportados

(83)

Outras perdas financeiras

(36)
(6.480)

Rendimentos financeiros
Alienação de participações financeiras (i)

3.973

Outros juros obtidos

221
4.194

Dividendos de empresas participadas
Enagás, SGPS, S.A.

14.433
12.147

(i) Este valor inclui: (a) 11.962 milhares de Euros respeitantes à mais-valia da venda da EDP Gás - Serviço Universal, S.A.;
e (b) (7.989) milhares de Euros respeitantes à menos-valia da venda da participação de 60% da Enagás.
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8

NOTA ADICIONAL

No exercício de 2016, a EDP Gás alienou uma participação de 60% na Enagás, da qual resultou uma
menos-valia de 7.989 milhares de Euros, tendo ainda sido registado um rendimento financeiro de
14.433 milhares de Euros relativo a dividendos recebidos. Este montante líquido registado na
demonstração consolidada dos resultados pró-forma em 31 de dezembro de 2016 não apresenta um
efeito recorrente em exercícios futuros, em resultado da citada alienação.

Lisboa, 15 de novembro de 2017

A COMISSÃO EXECUTIVA
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RELATÓRIO DE GARANTIA DE FIABILIDADE SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
PRÓ-FORMA INCLUÍDA NUM PROSPETO DE AUMENTO DE CAPITAL COM OFERTA PÚBLICA DE
SUBSCRIÇÃO E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO

Ao Conselho de Administração da
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Completámos o nosso trabalho de garantia de fiabilidade para relatar sobre a informação financeira
consolidada pró-forma da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (Entidade) (incluída no Anexo
denominado “Informações Financeiras Pró Forma” do prospeto de aumento de capital com oferta pública de
subscrição e admissão à negociação da REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (o “Prospeto”)),
preparada pelo Conselho de Administração da Entidade. A informação financeira consolidada pró-forma
consiste na demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2016, na
demonstração consolidada dos resultados pró-forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e
nas notas explicativas. Os critérios aplicáveis com base nos quais o Conselho de Administração da Entidade
compilou a informação financeira consolidada pró-forma, encontram-se especificados: (i) no Regulamento
(CE) N. 809/2004 da Comissão Europeia; (ii) na atualização da European Securities and Markets Authority
(ESMA) sobre as recomendações do Committee of European Securities Regulator (CESR) para a
implementação consistente daquele regulamento (ESMA/2013/319); e (iii) nas hipóteses e pressupostos
descritos na nota 3 da informação financeira consolidada pró-forma da Entidade (conjuntamente designado
por “Critérios Aplicáveis”).
A informação financeira consolidada pró-forma foi compilada pelo Conselho de Administração da
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. para ilustrar o impacto da aquisição de 100% das ações da
REN Gás Distribuição SGPS, S.A. (anteriormente denominada EDP Gás, SGPS, S.A.) e suas subsidiárias
REN Portgás Distribuição, S.A. (anteriormente denominada EDP Gás Distribuição, S.A.) e REN Portgás GPL,
S.A. (anteriormente denominada EDP Gás GPL – Comércio da Gás de Petróleo Liquefeito, S.A.), descrita na
nota 1, caso aquela aquisição tivesse ocorrido em 31 de dezembro de 2016, para efeitos da preparação da
demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2016 e em 1 de janeiro
de 2016, para efeitos da preparação da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do exercício
findo em 31 de dezembro de 2016.
Tal como indicado na nota 2, a informação utilizada como base para a compilação da informação financeira
consolidada pró-forma foi extraída pelo Conselho de Administração da Entidade:


das demonstrações financeiras consolidadas da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. e suas
subsidiárias em 31 de dezembro de 2016, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia. Estas demonstrações financeiras
consolidadas foram objeto da nossa respetiva Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria,
datada de 30 de março de 2017, que não inclui reservas.



da demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 31 de dezembro de 2016, da
demonstração consolidada dos resultados pró-forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016
e notas explicativas, relativas ao grupo constituído pela EDP Gás, SGPS, S.A. e as suas subsidiárias
EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A., preparadas
de acordo com as IFRS tal como adotadas na União Europeia. Aquela informação financeira consolidada
pró-forma, foi objeto de um relatório baseado na ISAE 3420 – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade
para Relatar sobre a Compilação de Informação Pró-Forma incluída em Prospetos, emitido por outro
Auditor em 4 de agosto de 2017.

“Deloitte” refere-se a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino Unido (DTTL), ou a uma ou mais entidades
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Responsabilidade do Conselho de Administração pela Informação Financeira Consolidada
Pró-Forma
O Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. é responsável pela
preparação e conteúdo da informação financeira consolidada pró-forma, de acordo com os requisitos
estabelecidos no (i) no Regulamento (CE) N. 809/2004 da Comissão Europeia; (ii) na atualização da
European Securities and Markets Authority (ESMA) sobre as recomendações do Committee of European
Securities Regulator (CESR) para a implementação consistente daquele regulamento (ESMA/2013/319); e
(iii) nas hipóteses e pressupostos descritos na nota 3 da informação financeira consolidada pró-forma da
Entidade.
Independência e controlo de qualidade
Na realização do nosso trabalho, cumprimos com os requisitos aplicáveis do Código de Ética emitido pelo
International Ethics Standards Board for Accountants, que é baseado nos princípios fundamentais de
integridade, objetividade, competência profissional, zelo, confidencialidade e comportamento profissional.
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade nº 1 e, como tal, mantemos um sistema de
controlo de qualidade incluindo políticas e procedimentos documentados relativos ao cumprimento com
requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
Responsabilidade profissional
A nossa responsabilidade é emitir o relatório referido no ponto 7 do Anexo II do Regulamento (CE)
N. 809/2004 da Comissão Europeia, que em nenhuma circunstância deve ser considerado como uma
auditoria a demonstrações financeiras, sobre se a informação financeira consolidada pró-forma foi elaborada
de forma adequada segundo a base indicada e se essa base é coerente com as políticas contabilísticas da
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a ISAE 3420 - Trabalhos de Garantia de Fiabilidade para
Relatar sobre a Compilação de Informação Pró-forma incluída em Prospetos, emitida pelo International
Auditing and Assurance Standards Board. Esta norma requere que o nosso trabalho seja planeado e
executado por forma a obtermos segurança razoável sobre se o Conselho de Administração compilou, em
todos os aspetos materiais, a informação financeira consolidada pró-forma de acordo com os Critérios
Aplicáveis.
Para efeitos deste relatório, não somos responsáveis por atualizar ou reemitir qualquer relatório ou opinião
sobre a informação financeira histórica utilizada para compilar a informação financeira consolidada próforma, nem de expressar nenhuma outra opinião sobre a informação financeira consolidada pró-forma, nem
executámos uma auditoria ou revisão da informação utilizada nessa compilação.
O objetivo da informação financeira consolidada pró-forma incluída num prospeto é unicamente ilustrar o
impacto de um evento ou transação significativa na informação financeira não ajustada da Entidade como se
o evento ou transação tivesse ocorrido numa data anteriormente definida para efeitos desta ilustração.
Consequentemente, não proporcionamos qualquer garantia de fiabilidade sobre se o evento ou transação
teria um desfecho real nas datas especificadas tal como apresentado.
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O objetivo deste tipo de trabalho é proporcionar garantia razoável de fiabilidade para relatar sobre se a
informação financeira consolidada pró-forma foi compilada, em todos os aspetos materiais, de acordo com
os Critérios Aplicáveis, o que envolve a execução de procedimentos para avaliar se os critérios utilizados
pelo Conselho de Administração na compilação da informação financeira consolidada pró-forma
proporcionam uma base razoável para a apresentação dos efeitos significativos diretamente atribuíveis ao
evento ou transação, e a obtenção de prova suficiente e apropriada sobre se:

 Os ajustamentos pró-forma efetuados refletem apropriadamente os efeitos da aplicação desses critérios;
e

 A informação financeira consolidada pró-forma reflete a aplicação apropriada desses ajustamentos à
informação financeira não ajustada.
Os procedimentos efetuados dependem do nosso julgamento profissional, considerando o nosso
entendimento da natureza da Entidade, do evento ou transação sobre o qual a informação financeira
consolidada pró-forma foi compilada, e outras circunstâncias relevantes para este trabalho.
O nosso trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação da informação financeira consolidada pró-forma
no seu conjunto.
Consideramos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, a informação financeira consolidada pró-forma, foi elaborada de forma adequada segundo
a base indicada e esta base é coerente com as políticas contabilísticas da REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A.
Este relatório foi preparado a pedido do Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais,
SGPS, S.A. no âmbito do processo de aumento de capital com oferta pública de subscrição e admissão à
negociação de ações da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. e, por conseguinte, não deverá ser
utilizado para qualquer outro propósito ou em qualquer outro mercado, nem deverá ser publicado em
qualquer outro prospeto sem o nosso consentimento expresso.

Lisboa, 15 de novembro de 2017

Deloitte & Associados, SROC S.A.
Representada por Pedro Miguel Gonçalves Carreira Mendes, ROC

ANEXO II – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PRÓ FORMA DA EDP GÁS REPORTADAS A 31 DE
DEZEMBRO DE 2016
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Relatório e Contas consolidadas

EDP Gás, S.G.P.S., S.A.

Informação Financeira Consolidada
Pró‐Forma
em 31 de Dezembro de 2016

Esta Informação destina‐se a integrar o prospecto informativo do aumento de capital da REN ‐
Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., na sequência da venda, por parte da EDP Iberia, S.L.U., de
100% da EDP Gás S.G.P.S., S.A. à REN Gás, S.A.

EDP Gás S.G.P.S.,S.A.
Informação Financeira Consolidada Pró‐Forma
para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

1. Nota introdutória
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma da EDP Gás S.G.P.S., S.A. que aqui se apresenta, tem por por objetivo ilustrar a operação relativa à venda, por parte da
EDP Energias de Portugal, S.A., através da sua subsidiária indirecta EDP Iberia, S.L.U., de 100% da EDP Gás S.G.P.S., S.A. ("EDP Gás") à REN Gás, S.A., informada ao mercado
no passado dia 7 de Abril de 2017. Esta operação abrange as entidades EDP Gás, e as suas participadas directas e indirectas EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL, S.A.
A transacção acordada não inclui quaisquer actividades de comercialização de gás natural. Neste sentido, e em virtude de restrições regulatórias, o comercializador de gás
natural de último recurso – EDP Gás ‐ Serviço Universal, S.A. – será excluída do actual perímetro da EDP Gás antes da conclusão da transacção e, por isso, não haverá
qualquer impacto na relação da EDP com os clientes de gás natural em Portugal.
A presente Informação Financeira Consolidada Pró‐forma foi elaborada unicamente para efeitos ilustrativos, pelo que, pela sua natureza, diz respeito a uma situação
hipotética, não representando assim a situação financeira consolidada efectiva da EDP Gás nem os seus resultados.

2. Políticas contabilísticas significativas
a) Bases de apresentação
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma da EDP Gás, elaborada para efeitos ilustrativos, agora apresentada, reflecte os resultados das operações das suas
subsidiárias e os ajustamentos pró‐forma, para o período findo em 31 de Dezembro de 2016. Tendo em conta que a transacção acordada não inclui a EDP Gás ‐ Serviço
Universal, S.A., esta subsidiária foi excluída do perímetro de consolidação.
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma da EDP Gás, para o período findo em 31 de Dezembro de 2016, foi preparada em conformidade com as IFRS, tal como
adoptadas pela União Europeia até 31 de Dezembro de 2016, tendo por base informação financeira histórica não ajustada, divulgada nos Relatórios e Contas individuais, e
os ajustamentos pró‐forma.
As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente por todas as empresas do perímetro de consolidação.
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma foi preparada de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos
financeiros derivados, activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. O passivo sobre obrigações de benefícios definidos é reconhecido ao valor
presente dessa obrigação líquido dos activos do fundo.
A preparação da Informação Financeira Consolidada Pró‐forma de acordo com as IFRS requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, estimativas e
pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos associados são
baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos
activos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior índice
de julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na Nota 3 (Principais estimativas e
julgamentos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras).
b) Princípios de consolidação
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma, agora apresentada, reflecte os activos, passivos e resultados da EDP Gás e das suas subsidiárias com excepção da EDP
Gás ‐ Serviço Universal, S.A. (Grupo) e os capitais próprios e resultados atribuíveis ao Grupo.
Nos termos definidos pela IFRS 3 ‐ Concentração de actividades empresariais, o preço de aquisição numa concentração de actividades empresariais é alocado aos justos
valores dos activos, passivos e passivos contingentes adquiridos ("Purchase price allocations"). O "goodwill" resultante da aquisição de participações em empresas
subsidiárias é definido como a diferença entre o valor de aquisição e o justo valor da situação patrimonial adquirida.
O valor recuperável do "goodwill" das subsidiárias é avaliado anualmente, independentemente da existência de indicadores de imparidade. As eventuais perdas de
imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do período. O valor recuperável é determinado com base no valor de uso dos activos, sendo calculado com
recurso a metodologias de avaliação suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as condições de mercado, o valor temporal do dinheiro e os
riscos de negócio.
Entidades onde o Grupo exerce controlo
As participações financeiras em que o Grupo exerce o controlo são consolidadas pelo método de consolidação integral desde a data em que o Grupo assume o controlo
sobre as suas actividades financeiras e operacionais até ao momento em que esse controlo cessa. Presume‐se a existência de controlo quando o Grupo está exposto ou
tem o direito a retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento na participada e tem a capacidade de influenciar esses retornos devido ao poder sobre a sua
participada independentemente da percentagem que detém sobre os seus capitais próprios.
Saldos e transacções eliminados na consolidação
Os saldos e transacções entre empresas do Grupo, bem como os ganhos e perdas não realizados resultantes dessas transacções são anulados na preparação da
informação financeira consolidada pró‐forma.
c) Passivos financeiros
Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros e a
mesma ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros são registados (i)
inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transacção incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efectiva.
d) Instrumentos de capital
Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma obrigação contratual por parte do emissor da sua liquidação ser efectuada
mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos de uma entidade
após a dedução de todos os seus passivos.
Os custos directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados por contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão.
As distribuições efectuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital próprio como dividendos quando declaradas.
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e) Activos fixos tangíveis e intangíveis
Os activos fixos tangíveis do Grupo encontram‐se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade. O custo
inclui os custos financeiros elegíveis e as despesas directamente atribuíveis à aquisição dos bens.
Os activos intangíveis do Grupo encontram‐se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.
Subsídios governamentais e comparticipações de investimento
Os subsídios governamentais não afectos à concessão são reconhecidos inicialmente como proveitos diferidos, na rubrica de passivo não corrente quando existe uma
certeza razoável que o subsídio será recebido e que o Grupo irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio. Os subsídios que compensam o Grupo por
despesas incorridas são reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo período em que as despesas são reconhecidas.
O valor bruto de subsídios e comparticipações de investimento imobilizado obtidos relativos a activos afectos a concessões é considerado como uma dedução ao valor
bruto de activos fixos intangíveis afectos a concessões ‐ IFRIC 12 e a amortização destes subsídios e comparticipações é considerada na amortização acumulada de activos
fixos intangíveis afectos a concessões ‐ IFRIC 12.
Custos subsequentes
Os custos subsequentes são capitalizados apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para o Grupo. As despesas com manutenção e
reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.
Amortizações e vidas úteis
As amortizações são calculadas de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:
Número de
anos
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento básico ‐ redes novas
Equipamento básico ‐ redes usadas
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

8 a 50
4 a 16
45
16 a 43
4 a 25
4 a 12
4 a 10
5 a 10

Até final de 2004, as amortizações relativas às redes de distribuição foram calculadas pelo método das quotas constantes, por duodécimos, tendo por base a respectiva
entrada em funcionamento. Quanto aos restantes bens de imobilizado, foi aplicado o método das quotas constantes, numa base anual.
A partir de 2005, o Grupo passou a adoptar o método das quotas constantes, por duodécimos, para todos os elementos do seu imobilizado. A vida útil considerada para as
redes de distribuição é de 45 anos, conforme opção tomada em 1998. Nas redes de distribuição adquiridas em estado de uso foi considerado o mesmo período de vida
útil, tendo sido deduzidos os anos já decorridos desde o respectivo início de utilização.
O Grupo solicitou autorização para o procedimento acima descrito ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em 17 de Dezembro de 1998, não tendo sido obtido
deferimento expresso.
Nos termos previstos pelas IFRS, a estimativa das vidas úteis dos activos deve ser revista se as expectativas relativamente aos benefícios económicos esperados bem
como ao uso técnico planeado dos activos diferirem das estimativas anteriores. As alterações que decorram nomeadamente nas amortizações do exercício, são
contabilizadas de forma prospectiva.
Imparidade dos activos
O Grupo procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo, caso exista,
reconhecida em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com
base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados, que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.
Direitos de concessão na distribuição de gás
Os direitos de concessão relativos à distribuição de gás, em Portugal, são registados como activos intangíveis e amortizados pelo método das quotas constantes pelo
período das concessões (31 de Dezembro de 2047).
f) Activos tangíveis e intangíveis em curso
As Imobilizações em curso encontram‐se valorizadas ao custo de aquisição o qual inclui, para além do seu preço de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis à
colocação dos activos na localização e em condições necessárias para o seu funcionamento de forma apropriada.
No caso dos imobilizados em curso relativos a redes de distribuição de gás, os custos directamente atribuíveis anteriormente mencionados incluem os custos com o
pessoal directamente associados à concretização das actividades de investimento.
g) Inventários
Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de
conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado
no decurso normal da actividade deduzido dos respectivos custos de venda.
As saídas de armazém (consumos) são valorizadas ao custo médio ponderado.

2

EDP Gás S.G.P.S.,S.A.
Informação Financeira Consolidada Pró‐Forma
para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

h) Contas a receber
As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente valorizadas ao custo amortizado e são apresentadas na demonstração da
posição financeira deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.
As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objectiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na
data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se
verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.
i) Benefícios aos empregados
Pensões
O Grupo atribui benefícios pós‐reforma aos seus colaboradores abrangidos pelo Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) EDP 2014 sob a forma de planos de benefícios
definidos e planos de contribuição definida, nomeadamente, planos de pensões que garantem complementos de reforma por idade, invalidez e sobrevivência e pensões
de reforma antecipada.
Planos de benefícios definidos
O plano de benefícios definidos é assegurado por (i) um fundo de pensões fechado gerido por entidade externa, no que se refere às responsabilidades com prestações de
reforma complementares ao Sistema de Segurança Social (nomeadamente reformas e reformas antecipadas), e (ii) por provisão específica complementar, reconhecida na
demonstração da posição financeira do Grupo.
Os planos de pensões existentes no Grupo correspondem a planos de benefícios definidos, uma vez que definem os critérios de determinação do valor da pensão que um
empregado receberá durante a reforma, usualmente dependente de um ou mais factores como sejam a idade, os anos de serviço e a retribuição à data da reforma.
As responsabilidades com pensões de reforma são calculadas anualmente, na data de fecho de contas, por peritos independentes, individualmente para cada plano, com
base no Método da Unidade de Crédito Projetada. A taxa de desconto utilizada neste cálculo é determinada com base nas taxas de mercado associadas a obrigações de
empresas de “rating” elevado, e com uma maturidade semelhante à data do termo das obrigações do plano.
Os ganhos e perdas atuarias resultantes (i) das diferenças entre os pressupostos atuarias e financeiros utilizados e os valores efetivamente verificados e (ii) das alterações
de pressupostos atuarias, são reconhecidos em reservas.
O aumento de custos com serviços passados decorrente de reformas antecipadas (reformas antes do empregado atingir a idade da reforma) ou alterações de plano são
reconhecidos nos resultados quando incorrido.
O Grupo reconhece em resultados operacionais, na sua demonstração de resultados, o custo do serviço corrente e os custos com serviços passados. O juro líquido sobre o
passivo (activo) líquido de benefícios definido é reconhecido como resultado financeiro.
Os activos do plano seguem as condições de reconhecimento previstas na IFRIC 14 ‐ IAS 19 e os requisitos minímos de financiamento estabelecidos legal ou
contratualmente.
Planos de contribuição definida
O Grupo dispõe ainda de planos de benefícios sociais complementares aos concedidos pelos sistemas de Segurança Social, do tipo contribuição definida, efetuando deste
modo em cada ano uma contribuição para estes planos calculada de acordo com as regras estabelecidas no plano. Estas contribuições consistem numa percentagem na
remuneração fixa e variável auferida pelos empregados incluídos no plano e são contabilizadas como custos no período em que são devidas.
Outros benefícios
Plano de cuidados médicos e outros benefícios
O Grupo também concede benefícios relativos a cuidados médicos e outros beneficios durante o período de reforma e de reforma antecipada, através de mecanismos
complementares aos dos sistemas de Segurança Social. Estes planos de cuidados médicos são classificados como planos de benefícios definidos sendo as
responsabilidades cobertas por provisões registadas na demonstração da posição financeira do Grupo. A mensuração e o reconhecimento das responsabilidades com os
planos de cuidados médicos são idênticos ao referido anteriormente para os planos de pensões de benefícios definidos.
Remunerações variáveis aos empregados
Os accionistas da sociedade aprovam anualmente, em Assembleia‐Geral, a remuneração variável a ser distribuída aos membros dos órgãos de Administração e demais
colaboradores, de acordo com proposta do Conselho de Administração. As remunerações variáveis são contabilizadas nos resultados do período a que respeitam.
O Grupo disponibiliza, um plano social designado «EDP Flex», constituido por uma componente de benefícios fixa, não susceptível de alteração pelo trabalhador, e uma
componente flexível, cuja aplicação depende de um conjunto de opções, por parte do empregado. Alguns dos benefícios do «EDP Flex» podem ser extensíveis ao cônjuge
e aos descendentes.
A componente fixa é constituída por um plano de pensões de contribuição definida, para o qual o Grupo garante uma contribuição mensal igual a 3 % do «salário de
referência» do empregado. A contribuição do Grupo pode ser acrescida de 1%, caso o empregado opte por comparticipar com uma percentagem da sua retribuição.
Fazem ainda parte do plano "EDP Flex", seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, seguro de saúde e um benefício em electricidade.
A componente flexível do «EDP Flex» compreende a disponibilização, por parte da empresa, de um valor correspondente a 5% do salário de referência do empregado a
título de «créditos flex», para aplicação em benefícios diversos.
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Os custos com este plano de contribuição definida são registados em custos com pessoal.
De acordo com o novo ACT, que entrou em vigor em final de 2014, os empregados abrangidos pelo plano "EDP Flex" passaram a usufruir de prémio de antiguidade no ano
em que completam 25 anos de serviço e de prémio de passagem à reforma. O custo do serviço, o juro líquido sobre o passivo (activo) líquido deste benefício e qualquer
remensuração do passivo (activo) líquido de benefício definido é registado em resultados do exercício, nas rubricas de benefícios de empregados e custos financeiros, na
componente relativa ao juro.
j) Provisões
São reconhecidas provisões quando: (i) o Grupo tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) exista
uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.
As obrigações possíveis provenientes de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais
acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo do Grupo, apenas são divulgados nas notas anexas e não são reconhecidos no Balanço, na medida em
que:
(i) não é provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação; ou,
(ii) a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
k) Reconhecimento de 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 as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros activos
ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.
O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos
e depois da eliminação das vendas entre empresas do Grupo. O rédito é essencialmente gerado pela actividade de venda de acessos à rede de distribuição e de
comercialização de gás natural.
Os proveitos das vendas de acessos às redes são reconhecidos quando as facturas são emitidas, baseadas em contagens reais de consumo ou em consumos estimados
baseados nos dados históricos de cada consumidor. Os proveitos relativos a acessos a facturar, por consumos ocorridos, até à data do balanço são registados com base
em estimativas, que consideram as médias de consumo verificadas em períodos anteriores.
l) Resultados financeiros
Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos e os juros recebidos de aplicações efectuadas. Os juros são reconhecidos de acordo com o
princípio da especialização dos períodos.
m) Desvios tarifários
Actividade de venda de acessos à rede de distribuição de gás natural
Na actividade de venda de acessos à rede de distribuição de gás natural (GN), sujeitas a regulação, o regulador estabelece através do mecanismo do ajustamento tarifário
os critérios de alocação de determinados ganhos ou perdas verificadas num determinado ano às tarifas de ano futuros. Os desvios tarifários registados nas demonstrações
financeiras da EDP Gás Distribuição correspondem à diferença entre os valores efectivamente facturados (baseados nas tarifas publicadas pela ERSE em Junho do ano‐gás
anterior) e os proveitos permitidos calculados com base em valores reais. Os desvios tarifários activos ou passivos são recuperados ou devolvidos através das tarifas gás
aplicáveis aos clientes em períodos subsequentes e compensações entre operadores.
Reconhecimento do desvio tarifário
Em 18 de Julho de 2011 foi publicado em Diário da República o Decreto‐Lei n.º 87/2011, que estabelece o regime aplicável ao reconhecimento e transmissão dos
ajustamentos tarifários regulares devidos às entidades reguladas do sector do gás natural.
O Decreto‐Lei n.º 87/2011 veio confirmar o direito incondicional por parte dos operadores regulados do sector do gás natural à recuperação dos desvios tarifários. Com a
publicação deste DL ficou estabelecido o regime de transmissibilidade, ou seja, a permissão de cedência do direito de receber, através das tarifas de gás natural, o
montante dos ajustamentos tarifários positivos.
De acordo com o referido Decreto‐Lei, os ajustamentos tarifários apurados em cada ano que sejam devidos às empresas reguladas mantêm‐se mesmo em caso de
insolvência ou cessação da actividade de cada uma das entidades, devendo a ERSE adoptar as medidas necessárias para assegurar que o titular desses direitos continua a
recuperar os montantes em dívida até ao seu integral pagamento.
De acordo com o artigo 5.º, o regime introduzido pelo referido Decreto‐Lei aplica‐se aos ajustamentos tarifários apurados em data anterior à sua entrada em vigor.
Em face desta alteração legislativa, resultou que: (i) os desvios tarifários deixaram de ter um carácter contingente e dependente da prestação futura de serviços e (ii) ficou
legalmente definido o controlo sobre o activo.
Assim, o Grupo reconhece nas suas demonstrações financeiras o montante de desvios tarifários e respectivos juros, bem como o correspondente impacto fiscal.
n) Proveitos Permitidos ‐ Actividade de venda de acessos à rede de distribuição de gás natural
A fórmula de cálculo dos custos de exploração líquidos da actividade de distribuição de gás natural para o actual período de regulação é definida de acordo com o Artigo
74.º do Regulamento Tarifário em vigor, resultando desse cálculo os proveitos permitidos do operador da rede de distribuição. É aplicada uma metodologia do tipo price
cap , sendo definidas as seguintes variáveis:
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(i) A base de custos a considerar;
(ii) O peso da componente fixa e da componente variável dos custos de exploração;
(iii) Os indutores de custos a considerar para o período de regulação (número de pontos de abastecimento e volume veiculado); e,
(iv) As metas de eficiência para o termo fixo e para o termo variável dos custos de exploração.
De acordo com o regulamento tarifário, os proveitos permitidos são definidos tendo em consideração as várias actividades em que a EDP Gás Distribuição é interveniente
no mercado, sendo a actividade de distribuição aquela em relação à qual o Grupo é remunerada. Deste modo, os proveitos permitidos da EDP Gás Distribuição são
essencialmente apresentados como a margem permitida da actividade de distribuição. Esta actividade é essencialmente remunerada pelos custos de capital, conforme o
quadro seguinte.

Conceito

Forma de regulação

OPEX
Regulação por price cap.
Ajustamentos, provisório ao fim
de um ano e definitivo ao fim de
dois, tendo em conta a
quantidade de GN distribuída e
Distribuição de gás
natural

Principais custos

a) Custos de exploração e de
investimento.
b) Reposição gradual da
neutralidade financeira.
c) Diferencial de custos em MP
no âmbito do fornecimento em
AP.

número de pontos de
abastecimento.
CAPEX
Base de activos a custos
históricos (considerando
amortizações). Regulação por
custos aceites. Ajustamento da

Parâmetros de Regulação
para os períodos regulatórios
2013‐2016 e 2016‐2019

Recuperação de proveitos

Factor de eficiência de 1,5% em
2013‐16 e de 2% em 2016‐19
aplicável aos custos controláveis de
exploração.
Base de activos a custos históricos
(considerando as amortizações) e
Tarifa de Uso da Rede de
reavaliação inicial.
Distribuição
Taxa de remuneração do activo fixo
indexada às yields das Obrigações
do Tesouro a 10 anos com valor
inicial de 6,2% Mecanismo de
penalização aplicado ao
investimento

base de activos.

a) Proveitos a recuperar por
aplicação das parcelas I, II> e II<
da tarifa de Uso Global do
Sistema: pass through de custos.
Uso Global do Sistema

a) Custos decorrentes das
parcelas I, II> e II< do Uso Global
do Sistema.
b) Sobreproveito pela aplicação
da tarifa transitória.
c) Financiamento da Tarifa social.

Tarifa de Uso Global do Sistema

b) Ajustamentos, provisório ao
fim de um ano e definitivo ao fim
de dois, tendo em conta os custos
e proveitos reais.

a) Proveitos permitidos por

a) Custos pelo uso da rede de
transporte.
Rede de Transporte: pass through b) Compensação pela aplicação
da tarifa de Uso da Rede de
de custos.
Transporte.
b) Ajustamentos, provisório ao

aplicação da Tarifa de Uso da
Uso da Rede de
Transporte

Tarifa de Uso da Rede de
Transporte

fim de um ano e definitivo ao fim
de dois, tendo em conta os custos
e proveitos reais.

Anualmente, para o cálculo dos proveitos permitidos, à componente variável (indutores de custos) e à componente fixa são aplicados os respectivos factores de eficiência.
A taxa de retorno sobre o RAB está indexada à média das yields das OTs de Portugal a 10 anos, no período entre 1 de Abril e 31 de Março anterior ao início de cada ano
regulatório, com um mínimo de 7,83% e um máximo de 11% para o período regulatório 2013‐16 e entre 5,7% e 9,3% para o período regulatório 2016‐19. A taxa de
retorno preliminar para o ano de 2016 é de 7,1%.
o) Impostos sobre lucros
Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes e impostos diferidos. O imposto é reconhecido na demonstração dos
resultados, excepto quando relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.
Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios, decorrentes de derivados de cobertura de fluxos de caixa, são reconhecidos em resultados, no momento em
que forem reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem.
Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e
quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.
Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base na demonstração da posição financeira, sobre as diferenças temporárias entre os
valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas, à data de balanço, em cada
jurisdição e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem.
Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis com excepção do "goodwill" não dedutível para efeitos fiscais, das
diferenças resultantes do reconhecimento inicial de activos e passivos que não afectem quer o lucro contabilístico quer o fiscal e das diferenças relacionadas com
investimentos em subsidiárias, na medida em que não seja provável que se revertam no futuro. Os activos por impostos diferidos são reconhecidos, quando é provável a
existência de lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais.
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Com efeitos a partir de Janeiro de 2012, passaram a ser tributadas pelo Regime Especial dos Grupos de Sociedades (RETGS), nos termos do artigo 69º do Código do IRC e
seguintes, a EDP Gás Distribuição (sociedade dominante), a EDP Gás GPL e EDP Gás SU, sendo 2012 o primeiro exercício de aplicação do referido regime.
p) Caixa e equivalentes de caixa
A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as
disponibilidades em instituições de crédito.
q) Actividades de concessão do Grupo
O Internacional Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) emitiu em Julho de 2007, a Interpretação IFRIC 12 – Contratos de Concessão de Serviços. Esta
interpretação foi aprovada pela Comissão Europeia em 25 de Março de 2009, sendo aplicável para os exercícios que se iniciaram após aquela data.
No caso da EDP Gás Distribuição, esta norma foi aplicada prospectivamente considerando a impraticabilidade de uma aplicação retrospectiva. De referir que a aplicação
retrospectiva teria um efeito equivalente à aplicação prospectiva.
A IFRIC 12 é aplicável a contratos de concessão público‐privados nos quais a entidade pública controla ou regula os serviços prestados através da utilização de
determinadas infra‐estruturas bem como o preço dessa prestação e controla igualmente qualquer interesse residual significativo nessas infra‐estruturas.
De acordo com a IFRIC 12, as infra‐estruturas enquadradas nas concessões não são reconhecidas pelo operador como activos fixos tangíveis ou como uma locação
financeira, uma vez que se considera que o operador não controla os activos, passando a ser reconhecidas de acordo com um dos seguintes modelos contabilísticos,
dependendo do tipo de compromisso de remuneração do operador assumido pelo concedente no âmbito do contrato:
Modelo do activo financeiro
Este modelo é aplicável quando o operador tem o direito incondicional de receber determinadas quantias monetárias independentemente do nível de utilização das infra‐
estruturas abrangidas pela concessão e resulta no registo de um activo financeiro, o qual é registado ao custo amortizado.
Modelo do activo intangível
Este modelo é aplicável quando o operador, no âmbito da concessão, é remunerado em função do grau de utilização das infra‐estruturas (risco de procura) afectas à
concessão e resulta no registo de um activo intangível.
Modelo misto
Este modelo aplica‐se quando a concessão inclui simultaneamente compromissos de remuneração garantidos pelo concedente e compromissos de remuneração
dependentes do nível de utilização das infra‐estruturas da concessão. No âmbito dos contratos de concessão do Grupo enquadráveis na IFRIC 12, a actividade de
construção é subcontratada externamente a entidades especializadas. Por conseguinte, o Grupo não tem qualquer margem na construção dos activos afectos a
concessões, pelo que o rédito e os encargos com a aquisição destes activos apresentam igual montante.
Os activos intangíveis afectos a concessões são amortizados de acordo com a respectiva vida útil durante o período da concessão.
O Grupo procede a testes de imparidade relativamente aos activos intangíveis afectos a concessões sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor
contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.
As comparticipações recebidas de clientes relativas aos activos afectos a concessões são entregues à empresa a título definitivo e, portanto, não são reembolsáveis. Estas
comparticipações são deduzidas ao valor dos activos afectos a cada concessão.
Os contratos de concessão actualmente em vigor no Grupo enquadram‐se no modelo misto.
r) Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda
estrangeira são convertidos para euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas nos
resultados.
Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção. Activos e
passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi
determinado.
s) Locações
O grupo classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais em função da sua substância e não da sua forma legal. São classificadas
como locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são transferidos para o locatário. Todas as restantes
operações de locação são classificadas como locações operacionais.
Locações operacionais
Os pagamentos efectuados pelo Grupo à luz dos contratos de locação operacional são registados nos custos dos períodos a que dizem respeito.
Locações financeiras
Na óptica do locatário os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como activo e passivo pelo justo valor da propriedade locada, que é
equivalente ao valor actual das rendas de locação vincendas.

6

EDP Gás S.G.P.S.,S.A.
Informação Financeira Consolidada Pró‐Forma
para o período findo em 31 de Dezembro de 2016

As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os encargos financeiros são imputados aos períodos durante o prazo de
locação, a fim de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.
t) Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existam a essa data são reflectidos na informação financeira
consolidada pró‐forma. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, se materialmente
relevantes, são divulgadas nas notas explicativas.

3. Principais estimativas e julgamentos utilizados
Os IFRS requerem que sejam efectuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores
reportados no total do activo, passivo, capital próprio, custos e proveitos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que
se refere ao efeito dos custos e proveitos reais.
As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são discutidas nesta nota com o objectivo de melhorar o
entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados pela empresa e a sua divulgação. Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas
utilizadas pelo Grupo é apresentada na Nota 2.
Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento
diferente tivesse sido escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que a informação financeira apresenta de forma
adequada a posição financeira e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.
Imparidade dos activos de longo prazo e dos direitos de concessão
Os activos fixos tangíveis e intangíveis são revistos para efeitos de imparidade sempre que existam factos ou circunstâncias que indicam que o seu valor líquido poderá
não ser recuperável.
O Grupo revê com uma periodicidade anual os pressupostos que estão na base do julgamento da existência ou não de imparidade nos direitos de concessão. Os
pressupostos utilizados são sensíveis a alterações dos indicadores macro‐económicos e os pressupostos do negócio utilizado pela gestão.
Considerando as incertezas quanto ao valor de recuperação do valor líquido dos activos fixos tangíveis e intangíveis pelo facto de se basearem na melhor informação
disponível à data, as alterações dos pressupostos poderão resultar em impactos na determinação do nível de imparidade e, consequentemente, nos resultados do Grupo.
Em 2016 o Grupo procedeu ao teste de imparidade dos seus activos intangíveis associados à concessão das gás na zona norte de Portugal. A avaliação teve por base a
metodologia de discounted cash flows .
Para efeitos destes testes, o Grupo EDP Gás Distribuição definiu um conjunto de pressupostos de forma a determinar o valor recuperável dos principais investimentos
efectuados:
‐ As taxas de desconto antes de impostos utilizada para efeitos dos testes de imparidade foi de 6,7%;
‐ Para os custos operacionais, as projecções efectuadas consideraram os custos operacionais actuais projectados com base na experiencia adquirida e tendo em conta
modelos internos de análise;
‐ Para as actividades sujeitas a regulação, nomeadamente a distribuição de gás, foram consideradas as remunerações dos activos actualmente em vigor ou aprovadas,
aplicando‐se os mecanismos de actualização conforme previsto na regulação.
Foram realizadas análises de sensibilidade aos resultados dos testes de imparidade efectuados, nomeadamente relativamente às variáveis‐chave, como por exemplo as
taxas de desconto. Os resultados das análises de sensibilidade efectuadas concluem que um incremento de 50 pontos base nas diferentes taxas de desconto utilizadas não
determinam a existência de indícios de imparidade.
Reconhecimentos de proveitos/rédito
Os proveitos das vendas de gás são reconhecidos quando as facturas mensais são emitidas, baseadas em contagens reais de consumo ou em consumos estimados
baseados nos dados históricos de cada consumidor. Os proveitos relativos a gás a facturar, por consumos ocorridos e não lidos, até à data do balanço são registados com
base em estimativas, que consideram factores como médias de consumo verificadas em períodos anteriores e as análises relativas ao balanço energético da actividade
desenvolvida. O desvio tarifário é reconhecido como rédito e corresponde ao diferencial, positivo ou negativo, entre os proveitos facturados e os proveitos permitidos
regulados para cada ano da actividade de distribuição de gás natural.
A utilização de diferentes estimativas e pressupostos poderá resultar num nível diferente de proveitos e, consequentemente, em diferentes impactos nos resultados do
Grupo.
Impostos sobre os lucros
O Grupo encontra‐se sujeita ao pagamento de imposto sobre os lucros em Portugal. A determinação do montante global de impostos sobre os lucros requer determinadas
interpretações e estimativas.
Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação do valor final do imposto a pagar é incerto durante o ciclo normal dos negócios. Outras
interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente dos impostos sobre os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no período.
As Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o cálculo da matéria colectável efectuado pelo Grupo, durante um período de quatro anos. No caso de existirem prejuízos
fiscais reportáveis, esse período é de doze anos para período de tributação iniciados a partir de 2014 e de cinco anos para períodos de 2012 e 2013. Desta forma, é
possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Grupo, de
que não haverá correcções significativas aos impostos sobre os lucros registados nas demonstrações financeiras.
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4. Perímetro e pressupostos da consolidação
Perímetro de consolidação
As empresas subsidiárias, incluídas no perímetro de consolidação pelo método integral, à data de 31 de Dezembro de 2016, são apresentadas como segue:

Pressupostos da consolidação
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma, agora apresentada, reflecte os activos, passivos e resultados da EDP Gás SGPS e das suas subsidiárias directas e indirectas
acima identificadas. Considerou‐se que a EDP Gás SU nunca integrou este perímetro de consolidação e que esta participação foi alienada pela EDP Gás Distribuição, S.A.
Adicionalmente, considerou‐se também que a Enagás SGPS, S.A. (Enagás) nunca integrou este perímetro de consolidação. De referir que esta participada foi alienada no
final de 2016, numa operação de venda de 60.000 acções representativas de 60% do capital social da referida empresa, tendo gerado uma menos valia no montante de
7.989 milhares de euros evidenciada na rubrica de ganhos / (perdas) relativos à alienação de activos financeiros. No decurso 2016, a EDP Gás ainda obteve rendimentos
de participações de capital da Enagás no montante de 14.433 milhares de euros evidenciada na rubrica de rendimentos de participações de capital.

5. Informação financeira histórica não ajustada
A informação financeira histórica não ajustada apresentada foi extraída das demonstrações financeiras individuais da EDP Gás S.G.P.S., S.A., da EDP Gás Distribuição, S.A.
e da EDP Gás GPL, S.A. referentes a 31 de Dezembro de 2016, as quais foram objecto de revisão legal das contas pela KPMG ‐ Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
S.A.

6. Notas explicativas relativas aos ajustamentos pró‐forma
Os ajustamentos pró‐forma considerados na elaboração da informação financeira consolidada pró‐forma são os seguintes:
i) Alienação da EDP Gás SU (carve out )

Considerando que a transação acordada não inclui a EDP Gás SU, esta coluna considera que esta entidade nunca integrou o perímetro de consolidação da EDP Gás e que a
EDP Gás Distribuição vende a totalidade da participação detida na EDP Gás SU pelo montante de 13.012 milhares de euros, determinando a anulação do investimento
financeiro de 1.050 milhares de euros e o apuramento de uma mais valia de 11.962 milhares de euros, bem como a liquidação de suprimentos concedidos de 5.414
milhares de euros e do saldo do sistema financeiro do grupo de 16.248 milhares de euros, resultando num encaixe financeiro de 2.178 milhares de euros, relevados na
rubrica de caixa e equivalentes de caixa.
Em 31 de Dezembro de 2016, a EDP Gás SU detém créditos e débitos sobre a EDP Gás Distribuição, S.A. relativos ao Grupo de consolidação fiscal no montante de 3.741
milhares de euros e 4.032 milhares de euros, respectivamente. As contas pró‐forma consideram que estes saldos são liquidados simultaneamente, pelo que foram
apresentados pelo valor líquido.
O efeito evidenciado na rubrica de ganhos / (perdas) relativos à alienação de activos financeiros corresponde à mais valia gerada na alienação da EDP Gás SU.
ii) Ajustamentos intragrupo
Os ajustamentos intragrupo correspondem à eliminação dos saldos e transacções entre as empresas incluídas no perímetro de consolidação (ver nota 4).
Os valores ajustados nesta coluna incluem ainda a anulação de mais / menos valias geradas por alienações de activos de distribuição de gás da EDP Gás GPL à EDP Gás
Distribuição no montante total de 2.399 milhares de euros (2016: 248 milhares de euros) e consequente amortização do período no montante de 22 milhares de euros. De
acordo com os princípios de consolidação são mantidos os custos históricos dos activos, aquando da sua entrada no perímetro de consolidação. Estas mais / menos valias
são amortizadas de acordo com a vida útil inicial dos bens. Nesta base, foi também considerado imposto diferido activo sobre as anulações das margens não realizadas à
taxa de 26,5%, no montante total de 636 milhares de euros.
iii) Alocação de justos valores no âmbito da aquisição da EDP Gás Distribuição S.A.
Esta coluna evidencia o efeito da alocação do preço de aquisição aos justos valores dos activos e passivos identificados aquando da aquisição pelo Grupo EDP da EDP Gás
Distribuição, S.A., conforme normas em vigor nas datas de aquisição. O justo valor do direito de concessão foi determinado, na data de aquisição, em 138.354 milhares de
euros, sendo amortizado pelo prazo da concessão das redes de distribuição de gás na zona norte do país até 31 de Dezembro de 2047. Anualmente, estão a ser
amortizados cerca de 3.144 milhares de euros. Esta coluna inclui ainda o efeito do imposto diferido à taxa de 26,5%.
iv) Outros ajustamentos
Tendo em conta que os activos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos respeitam a impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade
fiscal, estes encontram‐se apresentados pelo líquido, estando esse efeito reflectido nesta coluna de Outros ajustamentos.
v) Anulação dos investimentos financeiros
Esta coluna reflecte os ajustamentos de consolidação de capital, nomeadamente a anulação do respectivo investimento financeiro por contrapartida dos capitais próprios
de cada uma das subsidiárias.
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7. Outras informações
A rubrica de Devedores e outros activos de actividades comerciais ‐ Não Correntes é analisada como segue:
Euro '000

dez‐16
Valores a receber por desvios tarifários
Taxas de ocupação de subsolo
Valores a receber por concessões ‐ IFRIC 12

176
1.088
53.631
54.895

A rubrica de Outros devedores e outros activos ‐ Não Correntes é analisada como segue:
dez‐16
Outros devedores e operações diversas

2
2

A rubrica de Devedores e outros activos de actividades comerciais ‐ Correntes é analisada como segue:
dez‐16
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Valores a receber por desvios tarifários
Taxas de ocupação de subsolo
Outros devedores e operações diversas

11.854
91
691
5.509
2.499
20.644

Imparidade para clientes
Imparidade para devedores de actividades comerciais

‐491
‐1.054
‐1.545
19.099

A rubrica de Outros devedores e outros activos ‐ Correntes é analisada como segue:
dez‐16
Valor a receber pela venda da participação financeira na Enagás
Imposto sobre o rendimento ‐ consolidado fiscal
Outros devedores e outras operações

4.754
639
76
5.469

A rubrica de Credores e outros passivos de actividades comerciais ‐ Não Correntes é analisada como segue:
dez‐16
Valores a pagar por desvios tarifários
Fornecedores de imobilizado
Subsídios e comparticipações de investimento imobilizado
Cauções recebidas

6.202
222
332
102
6.858

A rubrica de Outros credores e outros passivos ‐ Não Correntes é analisada como segue:
dez‐16
Tributação autónoma sobre reavaliações
Outros credores (i)

2.153
13.891
16.044

(i) A rubrica Outros Credores respeita à melhor estimativa do preço contingente, previsto contratualmente a liquidar, na sequência da aquisição das participações de
25,3% e 2,7% da EDP Gás Distribuição, S.A.
A rubrica de Credores e outros passivos de actividades comerciais ‐ Correntes é analisada como segue:
dez‐16
Valores a pagar por desvios tarifários
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores
Colaboradores
Acréscimos de custos
Outros credores e operações diversas

6.183
6.735
5.063
1.600
543
8.089
28.213

A rubrica de Outros credores e outros passivos ‐ Correntes é analisada como segue:
dez‐16
Sistema financeiro do Grupo ‐ Cashpooling

28
28
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EDP GÁS
SGPS

EDP GÁS
DISTRIBUIÇÃO

EDP GÁS
GPL

i)

ii)

iii)

iv)

v)

Euro '000

Alienação da EDP
Gás SU

Ajustamentos
intragrupo

Alocação de
justos valores no
âmbito da
aquisição

Outros
ajustamentos

Anulação dos
investimentos
financeiros

EDP GÁS SGPS
(PRÓ‐FORMA)

Activo
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Goodwill
Investimentos financeiros em empresas filiais
Activos financeiros disponíveis para venda
Activos por impostos diferidos
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos

206
26
‐
143.043
‐
43
‐
132.413

2.757
340.381
‐
1.600
5
16.417
54.895
5.414

4.277
3
‐
‐
‐
49
‐
‐

‐
‐
‐
‐1.050
‐
‐
‐
‐5.414

‐
‐2.399
‐
‐
‐
636
‐
‐132.411

‐
97.477
26.665
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐17.145
‐
‐

‐
‐
‐
‐143.593
‐
‐
‐
‐

7.240
435.488
26.665
‐
5
‐
54.895
2

275.731

421.469

4.329

‐6.464

‐134.174

124.142

‐17.145

‐143.593

524.295

‐
598
30.120
187
3.263

1.168
18.314
4.192
487
4.795

308
1.141
2.201
‐
‐

‐
‐
‐3.741
‐
2.178

‐
‐954
‐27.303
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

1.476
19.099
5.469
674
10.236

34.168

28.956

3.650

‐1.563

‐28.257

‐

‐

‐

36.954

309.899

450.425

7.979

‐8.027

‐162.431

124.142

‐17.145

‐143.593

561.249

73.200
‐
44.726
20.817
6.674

7.909
30
‐
187.416
23.248

550
‐
‐
6.026
444

‐
‐
‐
‐
11.962

‐
‐
‐
‐1.597
‐166

‐
‐
‐
100.621
‐2.311

‐
‐
‐
‐
‐

‐8.459
‐30
‐
‐135.104
‐

73.200
‐
44.726
178.179
39.851

145.417

218.603

7.020

11.962

‐1.763

98.310

‐

‐143.593

335.956

120.000
213
7
‐
134
13.891

10.996
223
1.363
‐
6.717
134.564

‐
10
2
‐
7
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐132.411

‐
‐
‐
25.832
‐
‐

‐
‐
‐
‐17.145
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

130.996
446
1.372
8.687
6.858
16.044

134.245

153.863

19

‐

‐132.411

25.832

‐17.145

‐

164.403

26.018
4.140
28
51

2.656
24.350
47.126
3.827

‐
684
159
97

‐
‐
‐19.989
‐

‐
‐961
‐27.296
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

28.674
28.213
28
3.975

30.237

77.959

940

‐19.989

‐28.257

‐

‐

‐

60.890

Total do Passivo

164.482

231.822

959

‐19.989

‐160.668

25.832

‐17.145

‐

225.293

Total dos Capitais Próprios e Passivo

309.899

450.425

7.979

‐8.027

‐162.431

124.142

‐17.145

‐143.593

561.249

Total dos Activos Não Correntes
Inventários
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos
Impostos a receber
Caixa e equivalentes de caixa
Total dos Activos Correntes

Total do Activo
Capitais Próprios
Capital
Prémios de emissão de acções
Prestações Suplementares
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido atribuível aos accionistas

Total dos Capitais Próprios
Passivo
Dívida financeira
Benefícios aos empregados
Provisões para riscos e encargos
Passivos por impostos diferidos
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Total dos Passivos Não Correntes
Dívida financeira
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Impostos a pagar
Total dos Passivos Correntes

LISBOA, 2 DE AGOSTO DE 2017

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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EDP GÁS
SGPS

Receitas de vendas e serviços de energia, prestação de serviços e outros
Custos com vendas de energias e outros

Outros proveitos
Fornecimentos e serviços
Custos com o pessoal e benefícios dos empregados
Outros custos

Provisões
Amortizações e imparidades do exercício

Rendimentos de participações de capital
Ganhos / (perdas) relativos à alienação de activos financeiros
Proveitos financeiros
Custos financeiros
Resultado antes de impostos e CESE
Impostos sobre lucros
Contribuição extraordinária sobre o sector energético (CESE)

Resultado líquido do exercício

LISBOA, 2 DE AGOSTO DE 2017

EDP GÁS
DISTRIBUIÇÃO

EDP GÁS
GPL

i)

ii)

iii)

Euro '000

Alienação da EDP
Gás SU

Ajustamentos
intragrupo

Alocação de
justos valores no
âmbito da
aquisição

EDP GÁS SGPS
(PRÓ‐FORMA)

2.288
‐
2.288

99.648
‐40.471
59.177

2.683
‐878
1.805

‐
‐
‐

‐2.093
‐
‐2.093

‐
‐
‐

102.526
‐41.349
61.177

38
‐865
‐1.668
‐43
‐2.538

4.023
‐10.379
‐2.032
‐2.961
‐11.349

430
‐721
‐153
‐147
‐591

‐
‐
‐
‐
‐

‐490
2.344
‐
‐9
1.845

‐
‐
‐
‐
‐

4.001
‐9.621
‐3.853
‐3.160
‐12.633

‐250

47.828

1.214

‐

‐248

‐

48.544

16
‐76

‐7
‐12.264

‐
‐631

‐
‐

‐
22

‐
‐3.144

9
‐16.093

‐310

35.557

583

‐

‐226

‐3.144

32.460

14.433
‐7.989
6.744
‐6.089

‐
‐
192
‐7.126

‐
‐
21
‐1

‐
11.962
‐
‐

‐
‐
‐6.736
6.736

‐
‐
‐
‐

14.433
3.973
221
‐6.480

6.789

28.623

603

11.962

‐226

‐3.144

44.607

‐115
‐

‐1.671
‐3.704

‐159
‐

‐
‐

60
‐

833
‐

‐1.052
‐3.704

6.674

23.248

444

11.962

‐166

‐2.311

39.851
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1. INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA
Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de
setembro de 2017
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos pró-forma

REN

EDP Gás
7

Ajustamentos

Custo de Aquisição

Aumento de

Ajustamentos ao

Ajustamento no

Concentração

de

da EDP Gás e gastos

capital e

valor de

valor de Ativos

de atividades

uniformização
4.1; 4.3

da transação

financiamento

aquisição

fixos tangíveis

empresariais

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Ajustamentos
intragrupo

Pró-forma

6

Ativo
Não corrente
Ativos fixos tangíveis

-

-

-

-

-

-

3.114

26.665

-

-

-

-

-

(26.665)

-

3.114

3.742.511

498

434.027

57.824

-

-

-

-

77.681

-

4.312.043

Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos

165.211

-

-

383.238

-

(12.646)

-

(370.592)

-

165.211

Ativos disponíveis para venda

150.574

5

-

-

-

-

-

-

-

150.579

9.431

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Clientes e outras contas a receber

49.545

62.987

(57.824)

143.000

-

12.646

-

-

(143.000)

67.354

Ativos por impostos diferidos

71.666

-

14.854

-

-

-

-

-

-

86.520

4.192.573

530.279

14.854

526.238

-

-

(2.900)

(319.576)

(143.000)

4.798.468

1.204

1.454

-

-

-

-

-

-

-

2.658

354.648

15.986

-

4.105

-

-

-

-

(6.872)

367.867

-

3.852

-

-

-

-

-

-

-

Goodwill
Ativos intangíveis

Instrumentos financeiros derivados
Outros ativos financeiros

6.595

(2.900)

4.193

9.431

Corrente
Inventários
Clientes e outras contas a receber
Imposto sobre o rendimento a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa

Total do Ativo

3.852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.372

13.824

-

(531.693)

523.989

-

-

-

-

12.492

362.225

35.116

-

(527.588)

523.989

-

-

-

(6.872)

386.870

4.554.798

565.395

14.854

(1.351)

523.989

-

(2.900)

(319.576)

(149.872)

5.185.339

534.000

Capital Próprio
Capital social

73.200

-

-

133.191

-

-

(73.200)

-

667.191

-

-

-

-

116.809

-

-

-

-

116.809

Ações próprias

(10.728)

-

-

-

-

-

-

-

-

(10.728)

Reservas

307.317

-

-

-

-

-

-

-

-

307.317

Resultados acumulados

226.369

-

-

-

(4.416)

-

-

-

-

221.954

30

Prémio de emissão

Outras variações no capital próprio
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido consolidado do período atribuível a detentores de capital
Total capital próprio

-

-

-

-

-

-

-

250.794

-

-

-

-

(2.232)

(248.562)

-

-

88.867

20.847

-

(973)

-

244

-

144

-

(20.991)

-

88.139

30

1.145.857

344.841

-

(973)

245.828

-

(2.088)

(342.753)

-

1.390.714

2.055.911

Passivo
Não corrente
Empréstimos obtidos

151.907

-

-

279.783

-

-

-

(143.000)

2.344.601

121.653

459

-

-

-

-

-

-

-

122.112

Instrumentos financeiros derivados

7.615

-

-

-

-

-

-

-

-

Provisões para outros riscos e encargos

6.347

1.387

-

-

-

-

-

-

-

7.734

352.484

16.409

-

-

-

-

-

-

-

368.893

Obrigações de benefícios de reforma e outros

Fornecedores e outras contas a pagar
Passivos por impostos diferidos

7.615

53.567

10.353

14.854

-

-

-

(812)

23.178

-

101.139

2.597.577

180.515

14.854

-

279.783

-

(812)

23.178

(143.000)

2.952.096

(4.105)

508.103

Corrente
Empréstimos obtidos

6.748

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fornecedores e outras contas a pagar

270.517

26.906

-

-

-

-

-

-

(2.767)

294.656

Imposto sobre o rendimento a pagar

35.388

6.385

-

(378)

(1.622)

-

-

-

-

39.772

-

-

-

-

-

-

(1.622)

-

-

-

(6.872)

842.531

23.178

(149.872)

3.794.626

(149.872)

5.185.339

Provisões para outros riscos e encargos

Instrumentos financeiros derivados

505.460

-

-

-

811.364

40.039

-

Total Passivo

3.408.941

220.554

14.854

(378)

278.160

-

(812)

Total do capital próprio e passivo

4.554.798

565.395

14.854

(1.351)

523.989

-

(2.900)
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Demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2017
(Montantes expressos em milhares de Euros)

Ajustamentos pró-forma
Ajustamento no

Ajustamentos de
REN

EDP Gás

Vendas
Prestações de serviços
Rendimentos de construção em ativos concessionados
Ganhos e perdas imputadas de associadas e empreendimentos conjuntos
Outros rendimentos operacionais
Total dos rendimentos operacionais
Custo das vendas

5.2

Pró-forma

5.4

5.5

6

-

-

-

-

-

-

1.744

-

-

-

-

(11.873)

450.197

15.215

-

-

-

-

-

95.376

-

-

-

-

-

19.621

2.747

-

-

-

-

-

-

22.368

512.332

4.469

72.485

1.210

-

-

-

-

(11.873)

574.154

-

(26.867)

-

4.469

-

-

-

11.873

(1.135)

(14.005)

-

-

-

-

-

(81.805)

-

(1.351)

339

-

-

-

(40.343)

(37.031)

(2.540)

(1.210)

-

-

-

-

-

(40.781)

(162.809)

(12.101)

-

-

-

200

(2.021)

-

(176.731)

(17)

-

-

14.005

-

(7.078)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(293)

(10.197)

(2.946)

-

-

-

-

-

-

(13.143)

(310.502)

(51.549)

(1.210)

(1.351)

339

200

(2.021)

11.873

201.831

20.936

(2.021)

Gastos de financiamento

(54.353)

Rendimentos financeiros

4.566

Dividendos de empresas participadas

5.1

(14.005)

27

Resultado operacional

intragrupo

-

(293)
Total dos gastos operacionais

Ajustamentos

1.721

(146)

Outros gastos operacionais

Ativos fixos

68.017

(32.253)

Reversões / (perdas) por imparidade

Amortização

depreciações de

23

(67.800)

Reversões / (reforços) de provisões

financiamento

80.161

Fornecimentos e serviços externos
Depreciações e amortizações do exercício

transação

408.058

Gastos de construção em ativos concessionados
Gastos com pessoal

Gastos de

tangíveis

uniformização
4.2

7

valor das

Gastos de

-

10

(354.220)

-

(1.351)

339

200

-

219.934

(3.958)

-

-

(5.388)

-

-

-

(63.700)

12.141

-

-

-

-

-

-

16.707

5.013

-

-

-

-

-

-

-

5.013

Resultado financeiro

(44.774)

8.183

-

-

(5.388)

-

-

-

(41.979)

Resultado consolidado antes de impostos

157.057

29.119

-

(1.351)

(5.049)

200

(2.021)

-

177.955

Imposto sobre o rendimento

(42.392)

(4.457)

-

378

1.414

(56)

566

-

(44.547)

Contribuição extraordinária sobre o setor energético (CESE)

(25.798)

(3.815)

-

-

-

-

-

-

(29.613)

Resultado líquido consolidado do período

88.867

(3.635)

144

-

103.795

20.847

-

(973)

(1.455)

Atribuível a:
Acionistas do grupo REN

103.795

Interesses não controlados

-

Resultado líquido consolidado do período

103.795

Resultado por ação (Básico e Diluído) Euros
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2. NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
PRÓ-FORMA EM 30 DE SETEMBRO DE 2017
1

DESCRIÇÃO DA AQUISIÇÃO

Em 7 de abril de 2017, a REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN”) informou o mercado
e o público em geral, através de uma comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
(“CMVM”), que a sua subsidiária REN Gás, S.A. (“REN Gás”) celebrou nessa data, com a EDP Iberia,
S.L.U., um contrato para aquisição da totalidade do capital social da EDP Gás, SGPS, S.A. (“EDP Gás”
e desde o dia 4 de outubro de 2017 denominada como REN Gás Distribuição SGPS, S.A.) e das suas
subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. (desde o dia 4 de outubro de 2017 denominada como REN
Portgás Distribuição, S.A.) e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A. (desde o
dia 4 de outubro de 2017 denominada como REN Portgás GPL, S.A.), doravante designadas como
“Grupo EDP Gás”.
Conforme comunicação da REN à CMVM, esta transação ficou concluída em 4 de outubro de 2017 após
obtenção das aprovações regulatórias necessárias.
A informação financeira consolidada pró-forma foi preparada exclusivamente para fornecer
informações sobre como a aquisição acima mencionada poderia ter afetado as demonstrações
financeiras consolidadas da REN em 30 de setembro de 2017, elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro adotadas pela União Europeia (“IFRS-UE”), para efeitos de relato
financeiro intercalar (IAS 34).
Uma vez que esta informação financeira pró-forma está preparada para refletir uma situação
hipotética, não se destina a representar, e não representa, a posição financeira consolidada ou os
resultados consolidados da REN e da EDP Gás.
As bases definidas pela REN encontram-se detalhadas abaixo e consistem nas fontes da informação
financeira apresentada, nos ajustes de uniformização e nos pressupostos utilizados.
2

FONTES DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA PRÓ-FORMA APRESENTADA

A informação pró-forma foi preparada para dar cumprimento ao ponto 20.2 do Anexo I e Anexo II do
Regulamento dos Prospetos, como resultado do aumento de capital, a realizar por novas entradas em
dinheiro através de uma oferta pública de subscrição de ações e inclui informações financeiras
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consolidadas pró-forma da REN e da EDP Gás para o período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2017.
A informação financeira utilizada como base para a compilação desta informação financeira próforma foi a seguinte:


Demonstrações financeiras consolidadas da REN e das suas subsidiárias em 30 de setembro de
2017 preparadas de acordo com as IFRS-UE, para efeitos de relato financeiro intercalar (IAS
34). Estas demonstrações financeiras consolidadas foram objeto de Relatório de revisão
limitada de demonstrações financeiras consolidadas, emitido pela Deloitte & Associados,
SROC. S.A. datada de 3 de novembro de 2017, que não apresenta reservas.



Demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017,
demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove meses findo em 30
de setembro de 2017 e notas explicativas relativas ao Grupo EDP Gás (“Informação financeira
consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro de 2017”). Sobre aquela informação
financeira consolidada pró-forma, a KPMG & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, S.A. emitiu um relatório sobre compilação de informação financeira pró-forma
baseado na ISAE 3420 – Trabalhos de Garantia de Fiabilidade para Relatar sobre a Compilação
de Informação Pró-Forma incluída em Prospetos, datado de 31 de outubro de 2017.
As informações de base utilizadas para esta informação financeira consolidada pró-forma
foram as demonstrações financeiras em 30 de setembro de 2017 daquelas entidades que foram
objeto de Relatório de revisão limitada emitido pela KPMG & Associados – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S.A. datado de:


31 de outubro de 2017, no caso da EDP Gás, que não apresenta reservas;



31 de outubro de 2017, no caso da EDP Gás Distribuição, S.A., que não apresenta
reservas; e



31 de outubro de 2017, no caso da EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo
Liquefeito, S.A., que apresenta uma reserva por limitação de âmbito que se transcreve
como segue: “A rubrica de ativos fixos tangíveis inclui, a 30 de Setembro de 2017, o
montante aproximado de 2.900 milhares de euros, líquido de depreciações e
imparidades, (31 de Dezembro de 2016: 3.100 milhares de euros) relativo a
reservatórios instalados em clientes da área de negócio de Propano Expresso. De
acordo com a nota 2 a), a Entidade reconhece perdas por imparidade quando os
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clientes rescindem os respetivos contratos e quando os clientes não efetuam consumos
por um período superior a 24 meses, totalizando a 30 de Setembro de 2017 um valor
acumulado de 487 milhares de euros (31 de Dezembro de 2016: 456 milhares de euros).
Nos termos da IAS 36, uma entidade deve avaliar em cada data de relato se há
qualquer indicação de que um ativo possa estar com imparidade e, se qualquer
indicação existir, a entidade deve estimar a quantia recuperável do ativo, o que não
foi possível efetuar dado que a Entidade se encontra ainda a concluir uma estimativa
de fluxos de caixa futuros individualizada para cada unidade geradora de caixa. Nesta
base, não estamos em condições de concluir sobre a eventual necessidade de reforço
do montante de imparidade já registado sobre estes ativos com referência a 30 de
Setembro de 2017.”
Este assunto, acima descrito, foi objeto de ajustamento da informação financeira consolidada próforma da EDP Gás GPL, conforme descrito na nota 5.4. abaixo.
A demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em 30 de setembro de 2017 foi
preparada através da agregação da demonstração consolidada da posição financeira em 30 de
setembro de 2017 da REN e da demonstração consolidada da posição financeira pró-forma do Grupo
EDP Gás em 30 de setembro de 2017, e da inclusão dos ajustamentos de uniformização e dos
ajustamentos pró-forma estimados como se a transação tivesse sido realizada naquela data.
A demonstração consolidada pró-forma dos resultados para o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017 foi elaborada através da agregação da demonstração consolidada dos resultados
para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 da REN e da demonstração
consolidada pró-forma dos resultados para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017
do Grupo EDP Gás, e da inclusão dos ajustamentos de uniformização e dos ajustamentos pró-forma
estimados como se a transação tivesse sido realizada com referência a 1 de janeiro de 2017.
A REN utilizou informações financeiras do Grupo EDP Gás numa base pró-forma, dado que, em virtude
de restrições regulatórias, uma das subsidiárias do Grupo EDP Gás (EDP Gás - Serviço Universal, S.A.)
não poderia ter sido objeto de alienação à REN (esta entidade veio entretanto a ser alienada pela
EDP Gás a outra sociedade do Grupo EDP em 9 de Agosto de 2017). Nesse sentido, o Grupo EDP Gás
preparou Informação Financeira Consolidada Pró-forma, para ilustrar os efeitos da exclusão da
referida subsidiária, considerando que esta nunca integrou o perímetro de consolidação do Grupo
EDP Gás.
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Desta forma, as informações financeiras pró-forma e as notas explicativas que a acompanham foram
baseadas na informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro de 2017.
A informação financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017 apresentada pela REN foi
preparada de acordo com o Regulamento (CE) N.º 809/2004 da Comissão Europeia, de 29 de abril de
2004, e com base na atualização da ESMA sobre as recomendações do CESR (ESMA/2013/319) para a
implementação consistente daquele regulamento e nas hipóteses e pressupostos indicados na secção
seguinte.
Os critérios contabilísticos utilizados pelo Conselho de Administração da REN na compilação da
informação financeira consolidada pró-forma são consistentes com os critérios e políticas
contabilísticas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas em 30 de
setembro de 2017 da REN.
3

HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS USADOS

Os seguintes pressupostos foram utilizados na elaboração da informação financeira pró-forma:


Para efeitos da demonstração da posição financeira consolidada pró-forma a aquisição de
100% das ações da EDP Gás e das suas subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL
– Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A. por parte da REN, foi considerada como tendo
ocorrido em 30 de setembro de 2017.



Ao preparar a demonstração consolidada dos resultados pró-forma, foi tomado em
consideração o efeito que a realização desta transação em 1 de janeiro de 2017 teria tido
sobre o resultado pró-forma, do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017.



Para realizar a transação (descrita na nota 5.1.), o Conselho de Administração da REN estimou
que seriam incorridos gastos no montante de 1.764 milhares de Euros, nomeadamente 1.250
milhares de Euros respeitantes a assessoria financeira e 514 milhares de Euros referentes a
serviços jurídicos e de auditoria. Para fins da demonstração consolidada da posição financeira
pró-forma em 30 de setembro de 2017 e para efeitos da demonstração consolidada dos
resultados pró-forma do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 e dado que
o montante de 413 milhares de Euros já se encontrava refletido na informação financeira de
base da REN, foi efetuado um ajustamento de 1.351 milhares de Euros, para que aquela
estimativa ficasse integralmente refletida naquelas demonstrações.
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Para liquidar a transação, o Conselho de Administração da REN assumiu recorrer a linhas de
crédito em cerca de 279.783 milhares de Euros (valor líquido de 560 milhares de Euros
relacionados com gastos diferidos associados à contratação das linhas de crédito) e a um
aumento do capital social da REN por novas entradas em dinheiro, sujeitos à aprovação dos
órgãos sociais competentes da REN. Tal aumento de capital, a realizar mediante oferta
pública de subscrição, com respeito pelo direito de preferência dos acionistas, terá um
encaixe previsto de até 250.000 milhares de Euros e espera-se que seja totalmente objeto de
contrato de final underwriting agreement a celebrar com Banco Santander, S.A., Caixa –
Banco de Investimento, S.A. e J.P. Morgan Securities Plc, sendo que para este efeito foi já
celebrado um contrato de standby underwriting agreement, sujeito às condições habituais de
mercado. Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da
REN, foram consideradas despesas de 6.133 milhares de Euros relacionadas com o aumento
de capital, nomeadamente (i) 4.750 milhares de Euros referentes a comissões e fees relativos
ao contrato underwritting agreement, (ii) 1.323 milhares de Euros referente a serviços
jurídicos, consultoria e de auditoria e (iii) 60 milhares de Euros respeitante a outros serviços.



O valor de linhas de crédito referido acima, no montante de 279.783 milhares de Euros, foi
considerado para efeitos da demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em 30
de setembro de 2017 que foi preparada como se a transação tivesse sido realizada naquela
data. Para efeitos da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2017, que foi preparada como se a transação tivesse sido
realizada com referência a 1 de janeiro de 2017, o valor de linhas de crédito considerado para
fins do cálculo dos gastos de financiamento foi de 275.762 milhares de Euros (valor líquido de
560 milhares de Euros relacionados com gastos diferidos associados à contratação das linhas
de crédito).



Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos resultados
considerou-se uma taxa de juro média para financiamento de 2,6% (que corresponde à taxa
média de financiamento do Grupo REN para o período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2017) resultando num gasto financeiro de 5.388 milhares de Euros, no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2017 (atendendo à hipótese de que a aquisição teria
ocorrido em 1 de janeiro de 2017 para fins da demonstração consolidada dos resultados próforma do período findo em 30 de setembro de 2017).



Relativamente aos efeitos tributários dos ajustes relativos à transação descrita, foi tido como
pressuposto uma taxa média de imposto de 28%.
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4

AJUSTAMENTOS DE UNIFORMIZAÇÃO

Conforme indicado na nota 2 acima, as informações financeiras utilizadas na preparação das
informações financeiras pró-forma referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da REN de
30 de setembro de 2017, preparadas de acordo com as IFRS-UE para efeitos de relato financeiro
intercalar (IAS 34), e a informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro
de 2017, preparadas de acordo com as IFRS-UE para efeitos de relato financeiro intercalar (IAS 34).
Dado não existirem diferenças significativas nas políticas contabilísticas utilizadas na preparação das
demonstrações financeiras consolidadas da REN de 30 de setembro de 2017 e na preparação da
informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro de 2017, os
ajustamentos apresentados de seguida respeitam apenas a ajustamentos de uniformização de
apresentação. Em resultado destes ajustamentos pretende-se que as demonstrações financeiras
consolidadas pró-forma da REN em 30 de setembro de 2017 sigam as políticas contabilísticas e forma
de apresentação que foram adotadas pela REN nas suas demonstrações financeiras consolidadas em
30 de setembro de 2017.
4.1.

IFRIC 12 – Contratos de Concessão

A IFRIC 12 – Contratos de Concessão, adotada por ambas as empresas, é aplicável a contratos de
concessão público-privados nos quais a entidade pública controla ou regula os serviços prestados
através da utilização de determinadas infraestruturas bem como o preço dessa prestação e controla
igualmente qualquer interesse residual significativo nessas infraestruturas.
Esta interpretação estabelece os princípios genéricos de reconhecimento e mensuração de direitos e
obrigações ao abrigo de contratos de concessão com as caraterísticas mencionadas anteriormente e
define os seguintes modelos:
i.

Modelo do ativo financeiro – quando o operador tem um direito contratual incondicional de
receber dinheiro ou outro ativo financeiro do concedente, correspondente a montantes
específicos ou determináveis, o operador deverá registar um ativo financeiro (conta a
receber). Neste modelo, a entidade concedente dispõe de poucos ou nenhuns poderes
discricionários para evitar o pagamento, em virtude de o acordo ser, em geral, legalmente
vinculativo.

ii.

Modelo do ativo intangível – quando o operador recebe do concedente o direito de cobrar uma
tarifa em função da utilização da infraestrutura, deverá reconhecer um ativo intangível.
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iii.

Modelo misto - este modelo aplica-se quando a concessão inclui simultaneamente
compromissos de remuneração garantidos pelo concedente e compromissos de remuneração
dependentes do nível de utilização das infraestruturas da concessão.

Atendendo à tipologia das concessões do Grupo REN, nomeadamente no que respeita ao
enquadramento legal que abrange as suas concessões, foi entendimento da REN que o modelo que
melhor se adequa à sua realidade em concreto é o modelo intangível, em virtude, essencialmente,
do risco de mudanças de enquadramento tarifário que vai sendo imposto pelo regulador (ERSE).
Por sua vez, o modelo de reconhecimento e mensuração adotado na informação financeira
consolidada pró-forma da EDP Gás foi o modelo misto, apesar da concessão da EDP Gás Distribuição
apresentar características similares às concessões do Grupo REN. Assim, a EDP Gás regista nas suas
contas um ativo intangível, e ainda, um ativo financeiro ao custo amortizado.
Neste sentido, e por forma a uniformizar o critério de apresentação das demonstrações financeiras
pró-forma, foi efetuada a seguinte reclassificação, para que todas as componentes apresentem o
modelo do ativo intangível seguido pela REN:


Os valores a receber pela EDP Gás relativo ao valor residual dos ativos concessionados
(correspondente ao valor líquido contabilístico dos ativos concessionados à data do fim da
concessão) (57.824 milhares de Euros), incluídas na rubrica do ativo não corrente “Clientes e
outras contas a receber” foi reclassificada para a rubrica do ativo não corrente “Ativos
intangíveis”.

4.2.

Rendimentos / Gastos de construção

De acordo com a IFRIC 12, a construção da infraestrutura pelo operador constitui um serviço que este
presta ao concedente, distinto do serviço de operação e manutenção, e que, como tal, será por este
remunerado. No caso da REN, os rendimentos de construção e os gastos associados à construção são
registados na demonstração consolidada dos resultados do período, atendendo ao disposto na IFRIC
12, nas rubricas “Rendimentos de construção em ativos concessionados” e “Gastos de construção em
ativos concessionados”.
Para efeitos de apresentação da sua demonstração consolidada dos resultados, a REN opta por colocar
os rendimentos e os gastos de construção em rubricas individualizadas.
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Na informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro de 2017, os valores
de rendimentos de construção (14.005 milhares de Euros) e gastos de construção (14.005 milhares de
Euros) são apresentados nas rubricas de “Vendas e Prestações de serviços” e de “Custo das
mercadorias vendidas e matérias consumidas”, respetivamente.
Assim, por forma a uniformizar o critério de apresentação de tais rendimentos e gastos, foi efetuada
a reclassificação dos valores acima referidos para as rubricas de “Rendimentos de construção em
ativos concessionados” e “Gastos de construção em ativos concessionados”.
Adicionalmente, foi ainda efetuada a reclassificação do saldo com a natureza de trabalhos para a
própria empresa, no montante de 1.210 milhares de Euros, incluídos na informação financeira
consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro de 2017, da rubrica de “Gastos com pessoal”
para a rubrica “Rendimentos de construção em ativos concessionados”.
4.3.

Ativos e passivos por impostos diferidos

Na informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro de 2017 os ativos e
passivos por impostos diferidos são apresentados no passivo pelo valor líquido.
Assim, por forma a uniformizar a apresentação destes valores, foi efetuada uma reclassificação dos
impostos diferidos da EDP Gás e suas subsidiárias com carácter de dedutibilidade fiscal para a rubrica
de ativos por impostos diferidos, no valor de 14.854 milhares de Euros.
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5

AJUSTAMENTOS PRÓ-FORMA

5.1.

Aquisição de 100% das ações da EDP Gás SGPS, S.A. e das suas subsidiárias, EDP Gás

Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A.
Tal como indicado na nota 1 a REN celebrou um contrato para aquisição:
(i) da totalidade do capital social da EDP Gás e das suas subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A.
e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A., sendo a entidade alienante, a
EDP Iberia, S.L.U.; e
(ii) de saldos a receber que a EDP Iberia, S.L.U. detém enquanto acionista da EDP Gás,
nomeadamente: suprimentos no montante de 147.105 milhares de Euros (146.018 milhares de
Euros em 31 de dezembro de 2016) e prestações acessórias no montante de 44.726 milhares
de Euros.
Aquele contrato de aquisição refere que o valor de aquisição é definido com referência a 31 de
dezembro de 2016 (526.322 milhares de Euros) acrescido de juros previstos contratualmente,
contados até à data de conclusão da transação, e de um conjunto de ajustamentos ao preço acordado
entre as partes. Desta forma, o valor de 530.343 milhares de Euros corresponde ao preço de aquisição.
Considerando que a demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro
de 2017 foi preparada, considerando que a aquisição ocorreu em 30 de setembro de 2017, os valores
apresentados na informação financeira consolidada pró-forma decorrentes da aquisição foram:
30/09/2017
Participações financeiras em associadas e empreendimentos conjuntos

383.238

Clientes e outras contas a receber - Não corrente

143.000

Clientes e outras contas a receber - Corrente

4.105
530.343

Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da REN, foram
consideradas despesas no valor de 1.764 milhares de Euros (1.270 milhares de Euros deduzidos do
efeito fiscal), respeitante a despesas associadas à aquisição que não apresentam carácter recorrente
em exercícios futuros.
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A demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em 30 de setembro de 2017 foi
preparada como se a transação tivesse sido realizada naquela data. Na demonstração consolidada da
posição financeira em 30 de setembro de 2017 da REN e suas subsidiárias, considerada como
informação de base para a compilação desta informação financeira pró-forma, já se encontravam
registados gastos no montante de 413 milhares de Euros (297 milhares de Euros deduzidos do efeito
fiscal) pelo que a REN procedeu ao ajustamento de 1.351 milhares de Euros (973 milhares de Euros
deduzidos do efeito fiscal), na demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em 30 de
setembro de 2017 para que aquela demonstração consolidada da posição financeira pró-forma
contemplasse a totalidade dos gastos estimados com a transação.
Por sua vez, a demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove meses findo
em 30 de setembro de 2017 foi preparada como se a transação tivesse sido realizada com referência
a 1 de janeiro de 2017. Desta forma, o ajustamento, no montante de 1.351 milhares de Euros (973
milhares de Euros deduzidos do efeito fiscal), efetuado na demonstração consolidada dos resultados
pró-forma do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017 corresponde aos gastos
associados à transação, atendendo que o montante de 413 milhares de Euros já se encontrava
registado nas contas base da REN.
5.2.

Aumento de capital e financiamento

A aquisição descrita na nota 5.1. será realizada através (i) de um aumento do capital da REN
correspondente a um encaixe financeiro no valor de 250.000 milhares de Euros, a realizar por novas
entradas em dinheiro através de oferta pública de subscrição, com respeito pelo direito de
preferência dos acionistas; e (ii) de recurso a linhas de crédito pelo valor remanescente, cerca de
280.343 milhares de Euros (279.783 milhares de Euros líquidos de 560 milhares e Euros relacionados
com gastos diferidos associados à contratação das linhas de crédito) (276.322 milhares de Euros em
31 de dezembro de 2016).
O aumento de capital será efetuado com a emissão de 133.191.262 novas ações ordinárias, escriturais
e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro cada e o preço de subscrição fixado em 1,877 Euros
por cada ação, representando um aumento do capital social de 133.191 milhares de Euros e um
prémio de emissão de 116.809 milhares de Euros.
Como pressuposto para a elaboração da demonstração consolidada pró-forma dos resultados
considerou-se uma taxa de juro média para financiamento de 2,6% (que corresponde à taxa média
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de financiamento do Grupo REN para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2017)
resultando num gasto financeiro de 5.388 milhares de Euros, no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2017 (atendendo à hipótese que a aquisição teria ocorrido em 1 de janeiro de 2017
e contratação das linhas de crédito no montante de 276.322 milhares de Euros).
Com base na projeção de despesas realizadas pelo Conselho de Administração da REN, foram ainda
consideradas despesas no valor de 6.133 milhares de Euros (4.416 milhares de Euros deduzido do
efeito fiscal) relacionadas com o aumento de capital, que foram reconhecidas em reservas
acumuladas, líquidas de imposto, na demonstração consolidada da posição financeira pró-forma em
30 de setembro de 2017. Estas despesas têm carácter não recorrente em exercícios futuros.
Nas demonstrações financeiras consolidadas da REN e das suas subsidiárias em 30 de setembro de
2017, consideradas como informação de base para a compilação desta informação financeira próforma, encontram-se registados gastos do período no montante de 339 milhares de Euros relativos a
despesas associadas àquele aumento de capital (244 milhares de Euros deduzido do efeito fiscal).
Assim, na demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017 e
na demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017 a REN anulou estas despesas por forma a adequar estas demonstrações aos
pressupostos considerados.
5.3.

Ajustamentos ao valor de aquisição

O contrato de aquisição indicado na nota 5.1. prevê também correções ao valor de aquisição no
âmbito da EDP Gás Distribuição. Com base na sua melhor estimativa à data o Conselho de
Administração da REN registou estas componentes contingentes do preço pelo seu justo valor, tal
como segue:
i.

Registo de uma conta a receber no montante de 1.354 milhares de Euros, decorrente de
obrigações resultantes da futura devolução à tarifa de desvios tarifários referentes a
exercícios anteriores a 2012, que serão ressarcidos pela EDP Iberia, S.L.U. à REN.

ii.

Registo de uma conta a receber no montante de 11.292 milhares de Euros, decorrente de uma
estimativa de obrigações resultantes do pagamento em 2017, 2018 e 2019, dos valores da
Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE) que serão ressarcidos pela EDP
Iberia, S.L.U. à REN.
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5.4.

Ajustamento ao valor dos ativos fixos tangíveis/ Ajustamento ao valor de depreciações dos

ativos fixos tangíveis
Este ajustamento reduz o valor de ativos fixos tangíveis, com referência a 30 de setembro de 2017,
relativo a reservatórios instalados em clientes da área de negócio de Propano Expresso, no montante
de 2.900 milhares de Euros (3.100 milhares de Euros em 31 de dezembro de 2016) para refletir,
prudentemente, a melhor estimativa do Conselho de Administração da REN, atendendo às
informações disponíveis, do assunto referido na reserva por limitação de âmbito incluída no Relatório
de Revisão Limitada sobre as demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2017 da EDP Gás GPL
– Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A., emitida pela KPMG & Associados – Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S.A., datado de 31 de outubro de 2017, tendo sido considerado no
processo de alocação do preço de aquisição.
5.5.

Concentração de atividades empresariais

O justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis da EDP Gás, na data de aquisição, foram
estimados utilizando critérios objetivos considerados apropriados de acordo com a IFRS 3 –
Concentrações de Atividades Empresariais, utilizando como base as informações incluídas nas
demonstrações financeiras auditadas do Grupo EDP Gás em 30 de setembro de 2017.
Conforme exigido pela IFRS 3, esses valores foram determinados a título provisório, levando em
consideração exclusivamente as informações contidas na informação financeira consolidada próforma da EDP Gás em 30 de setembro de 2017. De acordo com a IFRS 3, o período de mensuração
para determinar o justo valor definitivo dos ativos e passivos identificáveis não deve exceder um ano
a contar da data de aquisição.
Na execução do processo de alocação do preço de aquisição (PPA – Purchase Price Allocation) a REN
considerou que os ganhos não realizados associados a esta aquisição estão relacionados com a
concessão detida pela EDP Gás Distribuição. Na determinação do justo valor dos ativos associados
àquela concessão, a REN utilizou um modelo de cash flows descontados sendo os principais
pressupostos considerados, os seguintes: período de projeção de 31 anos (correspondente ao prazo
remanescente da concessão) e crescimento da base de ativos regulada em linha com o plano de
investimento 2017/2021 submetido pela EDP Gás Distribuição às entidades regulatórias e com uma
taxa de penetração target da rede de distribuição no longo prazo de aproximadamente 35%.
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Baseado no justo valor dos ativos associados à concessão em 30 de setembro de 2017, estimado pelo
Conselho de Administração da REN em 569.532 milhares de Euros, e no valor contabilístico registado
dos mesmos (correspondente ao montante de capital investido) de 491.851 milhares de Euros
(434.027 milhares de Euros acrescido de 57.824 milhares de Euros (nota 4.1.)), os ganhos não
realizados associados foram estimados em 77.681 milhares de Euros, antes de impostos, como segue:
milhares de
Euros
Justo valor da concessão em 30 de setembro de 2017

569.532

Valor de capital investido EDP Gás em 30 de setembro de 2017

491.851

Ganhos não realizados em 30 de setembro de 2017
Efeito de imposto
Ganhos não realizados líquidos em 30 de setembro de 2017

77.681
(23.178)
54.503

Os ganhos não realizados decorrentes da aquisição e associados à concessão serão amortizados pelo
prazo de 31 anos (prazo remanescente da concessão à data de 1 de janeiro de 2017). Dado que a
demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2017 foi preparada como se a transação tivesse sido realizada com referência a 1 de
janeiro de 2017, a amortização anual foi estimada considerando o valor de ganhos não realizados
estimados com referência aquela data, correspondendo a uma amortização anual de 2.694 milhares
de Euros (2.021 milhares de Euros para o período de nove meses).

6

AJUSTAMENTOS INTRAGRUPO

Os ajustamentos intragrupo correspondem à eliminação de todos os saldos e transações entre as
empresas da REN e da EDP Gás.
Transações intragrupo:
O ajustamento de 11.873 milhares de Euros nas rubricas de “Vendas e Prestações de serviços” e de
“Custo das vendas” é referente à eliminação da faturação emitida pela REN ao Grupo EDP Gás,
relativa à prestação de serviços de transporte de gás natural.
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Saldos intragrupo:
Os saldos entre empresas do grupo eliminados em 30 de setembro de 2017 correspondem a:


Saldos de suprimentos no montante de 147.105 milhares de Euros, entre a REN e EDP Gás
registados nas rubricas de “Clientes e outras contas a receber” e “Empréstimos obtidos”,
respetivamente.



Saldo de 2.355 milhares de Euros das rubricas de “Clientes e outras contas a receber” e
“Fornecedores e outras contas a pagar” referente à anulação dos saldos relativos à faturação
emitida pela REN ao Grupo EDP Gás.

7

OUTRAS INFORMAÇÕES – INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA PRÓ-FORMA DA EDP GÁS

Conforme indicado na nota 2 acima, na compilação da informação financeira consolidada pró-forma
da REN foi utilizada Informação financeira consolidada pró-forma da EDP Gás em 30 de setembro de
2017.
A rubrica de “Clientes e outras contas a receber” detalha-se como se segue:
30/09/2017
Não corrente
Valores a receber por concessões •- IFRIC 12

57.824

Valores a receber por desvios tarifários

4.073

Taxas de ocupação de subsolo

1.088

Outros devedores e operações diversas

2
62.987

Corrente
Clientes

9.627

Taxas de ocupação de subsolo

4.252

Valores a receber por desvios tarifários

925

Outros devedores e operações diversas

2.804
17.608

Imparidade para clientes
Imparidade para devedores de atividades comerciais

(569)
(1.053)
(1.622)
15.986
78.973
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O detalhe da rubrica “Empréstimos obtidos” é o seguinte:
30/09/2017
Não corrente
Suprimentos contraídos

143.000

Empréstimos bancários

8.907
151.907

Corrente
Suprimentos contraídos

4.105

Empréstimos bancários

2.643
6.748
158.655

A rubrica de “Fornecedores e outras contas a pagar” detalha-se como se segue:
30/09/2017
Não corrente
Tributação autónoma sobre reavaliações
Outros credores (i)

2.153
14.256
16.409

Corrente
Valores a pagar por desvios tarifários

7.690

Fornecedores

5.849

Fornecedores de imobilizado

4.561

Outros credores e operações diversas

8.806
26.906
43.315

(i) Esta rubrica inclui o valor de 13.891 milhares de Euros respeitante à melhor estimativa do preço contingente, previsto
contratualmente a liquidar, na sequência da aquisição das participações de 25,3% e 2,7% da EDP Gás Distribuição, S.A.
pela EDP Gás, SGPS, S.A..
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A rubrica “Prestações de serviços” é apresentada como se segue:
30/09/2017
Vendas de acesso à rede de distribuição de Gás Natural

44.804

Rédito associado a ativos afetos a concessões

14.005

Desvio tarifário
Outras prestações de serviços

8.806
402
68.017

A rubrica de “Custo das vendas” detalha-se como se segue:
30/09/2017
Encargos com ativos afetos a concessões

14.005

Acesso a redes

12.181

Outros

681
26.867

O detalhe das rubricas “Gastos de financiamento” e “Rendimentos financeiros” é o seguinte:
30/09/2017
Gastos de financiamento
Juros de empréstimos
Outros juros suportados
Outras perdas financeiras

(3.878)
(46)
(34)
(3.958)

Rendimentos financeiros
Ganhos na alienação de ativos financeiros (i)
Outros juros obtidos

11.962
179
12.141
8.183

(i) Este valor diz respeito à mais-valia da venda da EDP Gás - Serviço Universal, S.A..
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RELATÓRIO DE GARANTIA DE FIABILIDADE SOBRE A INFORMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA
PRÓ-FORMA INCLUÍDA NUM PROSPETO DE AUMENTO DE CAPITAL COM OFERTA PÚBLICA DE
SUBSCRIÇÃO E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO

Ao Conselho de Administração da
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
Completámos o nosso trabalho de garantia de fiabilidade para relatar sobre a informação financeira
consolidada pró-forma da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (Entidade) (incluída no Anexo
denominado “Informações Financeiras Pró Forma” do prospeto de aumento de capital com oferta pública de
subscrição e admissão à negociação da REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (o “Prospeto”)),
preparada pelo Conselho de Administração da Entidade. A informação financeira consolidada pró-forma
consiste na demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017, na
demonstração consolidada dos resultados pró-forma para o período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2017 e nas notas explicativas. Os critérios aplicáveis com base nos quais o Conselho de Administração da
Entidade compilou a informação financeira consolidada pró-forma, encontram-se especificados: (i) no
Regulamento (CE) N. 809/2004 da Comissão Europeia; (ii) na atualização da European Securities and
Markets Authority (ESMA) sobre as recomendações do Committee of European Securities Regulator (CESR)
para a implementação consistente daquele regulamento (ESMA/2013/319); e (iii) nas hipóteses e
pressupostos descritos na nota 3 da informação financeira consolidada pró-forma da Entidade
(conjuntamente designado por “Critérios Aplicáveis”).
A informação financeira consolidada pró-forma foi compilada pelo Conselho de Administração da
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. para ilustrar o impacto da aquisição de 100% das ações da
REN Gás Distribuição SGPS, S.A. (anteriormente denominada EDP Gás, SGPS, S.A.) e suas subsidiárias
REN Portgás Distribuição, S.A. (anteriormente denominada EDP Gás Distribuição, S.A.) e REN Portgás GPL,
S.A. (anteriormente denominada EDP Gás GPL – Comércio da Gás de Petróleo Liquefeito, S.A.), descrita na
nota 1, caso aquela aquisição tivesse ocorrido em 30 de setembro de 2017, para efeitos da preparação da
demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017 e em 1 de janeiro
de 2017, para efeitos da preparação da demonstração consolidada dos resultados pró-forma do período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2017.
Tal como indicado na nota 2, a informação utilizada como base para a compilação da informação financeira
consolidada pró-forma foi extraída pelo Conselho de Administração da Entidade:


das demonstrações financeiras consolidadas da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. e suas
subsidiárias em 30 de setembro de 2017, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia, para efeitos de relato financeiro
intercalar (IAS 34). Estas demonstrações financeiras consolidadas foram objeto do nosso Relatório de
Revisão Limitada de Demonstrações Financeiras Consolidadas, datado de 3 de novembro de 2017, que
não inclui reservas.



da demonstração da posição financeira consolidada pró-forma em 30 de setembro de 2017, da
demonstração consolidada dos resultados pró-forma para o período de nove meses findo em
30 de setembro de 2017 e notas explicativas, relativas ao grupo constituído pela EDP Gás, SGPS, S.A.
e as suas subsidiárias EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo
Liquefeito, S.A., preparadas de acordo com as IFRS tal como adotadas na União Europeia. Aquela
informação financeira consolidada pró-forma, foi objeto de um relatório baseado na ISAE 3420 –
Trabalhos de Garantia de Fiabilidade para Relatar sobre a Compilação de Informação Pró-Forma
incluída em Prospetos, emitido por outro Auditor em 31 de outubro de 2017.
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Responsabilidade do Conselho de Administração pela Informação Financeira Consolidada
Pró-Forma
O Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. é responsável pela
preparação e conteúdo da informação financeira consolidada pró-forma, de acordo com os requisitos
estabelecidos no (i) no Regulamento (CE) N. 809/2004 da Comissão Europeia; (ii) na atualização da
European Securities and Markets Authority (ESMA) sobre as recomendações do Committee of European
Securities Regulator (CESR) para a implementação consistente daquele regulamento (ESMA/2013/319); e
(iii) nas hipóteses e pressupostos descritos na nota 3 da informação financeira consolidada pró-forma da
Entidade.
Independência e controlo de qualidade
Na realização do nosso trabalho, cumprimos com os requisitos aplicáveis do Código de Ética emitido pelo
International Ethics Standards Board for Accountants, que é baseado nos princípios fundamentais de
integridade, objetividade, competência profissional, zelo, confidencialidade e comportamento profissional.
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade nº 1 e, como tal, mantemos um sistema de
controlo de qualidade incluindo políticas e procedimentos documentados relativos ao cumprimento com
requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
Responsabilidade profissional
A nossa responsabilidade é emitir o relatório referido no ponto 7 do Anexo II do Regulamento (CE) N.
809/2004 da Comissão Europeia, que em nenhuma circunstância deve ser considerado como uma auditoria
a demonstrações financeiras, sobre se a informação financeira consolidada pró-forma foi elaborada de forma
adequada segundo a base indicada e se essa base é coerente com as políticas contabilísticas da
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a ISAE 3420 - Trabalhos de Garantia de Fiabilidade para
Relatar sobre a Compilação de Informação Pró-forma incluída em Prospetos, emitida pelo International
Auditing and Assurance Standards Board. Esta norma requere que o nosso trabalho seja planeado e
executado por forma a obtermos segurança razoável sobre se o Conselho de Administração compilou, em
todos os aspetos materiais, a informação financeira consolidada pró-forma de acordo com os Critérios
Aplicáveis.
Para efeitos deste relatório, não somos responsáveis por atualizar ou reemitir qualquer relatório ou opinião
sobre a informação financeira histórica utilizada para compilar a informação financeira consolidada próforma, nem de expressar nenhuma outra opinião sobre a informação financeira consolidada pró-forma, nem
executámos uma auditoria ou revisão da informação utilizada nessa compilação.
O objetivo da informação financeira consolidada pró-forma incluída num prospeto é unicamente ilustrar o
impacto de um evento ou transação significativa na informação financeira não ajustada da Entidade como se
o evento ou transação tivesse ocorrido numa data anteriormente definida para efeitos desta ilustração.
Consequentemente, não proporcionamos qualquer garantia de fiabilidade sobre se o evento ou transação
teria um desfecho real nas datas especificadas tal como apresentado.
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O objetivo deste tipo de trabalho é proporcionar garantia razoável de fiabilidade para relatar sobre se a
informação financeira consolidada pró-forma foi compilada, em todos os aspetos materiais, de acordo com
os Critérios Aplicáveis, o que envolve a execução de procedimentos para avaliar se os critérios utilizados
pelo Conselho de Administração na compilação da informação financeira consolidada pró-forma
proporcionam uma base razoável para a apresentação dos efeitos significativos diretamente atribuíveis ao
evento ou transação, e a obtenção de prova suficiente e apropriada sobre se:

 Os ajustamentos pró-forma efetuados refletem apropriadamente os efeitos da aplicação desses critérios;
e

 A informação financeira consolidada pró-forma reflete a aplicação apropriada desses ajustamentos à
informação financeira não ajustada.
Os procedimentos efetuados dependem do nosso julgamento profissional, considerando o nosso
entendimento da natureza da Entidade, do evento ou transação sobre o qual a informação financeira
consolidada pró-forma foi compilada, e outras circunstâncias relevantes para este trabalho.
O nosso trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação da informação financeira consolidada pró-forma
no seu conjunto.
Consideramos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa
opinião.
Opinião
Em nossa opinião, a informação financeira consolidada pró-forma, foi elaborada de forma adequada segundo
a base indicada e esta base é coerente com as políticas contabilísticas da REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A.
Este relatório foi preparado a pedido do Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais,
SGPS, S.A. no âmbito do processo de aumento de capital com oferta pública de subscrição e admissão à
negociação de ações da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. e, por conseguinte, não deverá ser
utilizado para qualquer outro propósito ou em qualquer outro mercado, nem deverá ser publicado em
qualquer outro prospeto sem o nosso consentimento expresso.

Lisboa, 15 de novembro de 2017

Deloitte & Associados, SROC S.A.
Representada por Pedro Miguel Gonçalves Carreira Mendes, ROC

ANEXO IV – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PRÓ FORMA DA EDP GÁS REPORTADAS A 30 DE
SETEMBRO DE 2017
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Relatório e Contas consolidadas

EDP Gás, S.G.P.S., S.A.

Informação Financeira Consolidada
Pró‐Forma
em 30 de Setembro de 2017

Esta Informação destina‐se a integrar o prospecto informativo do aumento de capital da REN ‐
Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., na sequência da venda, por parte da EDP Iberia, S.L.U., de
100% da EDP Gás S.G.P.S., S.A. à REN Gás, S.A.

EDP Gás S.G.P.S., S.A.
Informação Financeira Consolidada Pró‐Forma
para o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2017

1. Nota introdutória
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma da EDP Gás S.G.P.S., S.A. que aqui se apresenta, tem por por objetivo ilustrar a operação relativa à venda, por parte da
EDP Energias de Portugal, S.A., através da sua subsidiária indirecta EDP Iberia, S.L.U., de 100% da EDP Gás S.G.P.S., S.A. ("EDP Gás") à REN Gás, S.A., informada ao mercado
no passado dia 7 de Abril de 2017. Esta operação abrange as entidades EDP Gás, e as suas participadas directas e indirectas EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL, S.A.
A transacção acordada não inclui quaisquer actividades de comercialização de gás natural. Neste sentido, e em virtude de restrições regulatórias, o comercializador de gás
natural de último recurso – EDP Gás ‐ Serviço Universal, S.A. – será excluída do actual perímetro da EDP Gás antes da conclusão da transacção e, por isso, não haverá
qualquer impacto na relação da EDP com os clientes de gás natural em Portugal.
No decurso do terceiro trimestre foram verificadas as condições suspensivas (incluindo as aprovações regulatórias necessárias) para o efeito da alienação por parte da
EDP Iberia, S.L.U., da totalidade do capital social da EDP Gás, S.G.P.S., S.A. e das suas subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo
Liquefeito, S.A. à REN Gás, S.A., e cedência onerosa da totalidade dos créditos que detém sobre aquela sociedade. A transação está agendada para o dia 4 de Outubro de
2017.
A presente Informação Financeira Consolidada Pró‐forma foi elaborada unicamente para efeitos ilustrativos, pelo que, pela sua natureza, diz respeito a uma situação
hipotética, não representando assim a situação financeira consolidada efectiva da EDP Gás nem os seus resultados.

2. Políticas contabilísticas significativas
a) Bases de apresentação
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma da EDP Gás, elaborada para efeitos ilustrativos, agora apresentada, reflecte os resultados das operações das suas
subsidiárias e os ajustamentos pró‐forma, para o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2017. Tendo em conta que a transacção acordada não inclui a EDP
Gás ‐ Serviço Universal, S.A., esta subsidiária foi excluída do perímetro de consolidação.
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma da EDP Gás, para o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2017, foi preparada em conformidade com as
IFRS, tal como adoptadas pela União Europeia até 30 de Setembro de 2017, tendo por base informação financeira histórica não ajustada não auditada, divulgada nas
demonstrações financeiras condensadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2017, preparadas de acordo com a IAS 34 ‐ Relato Financeiro
Intercalar, e os ajustamentos pró‐forma.
As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente por todas as empresas do perímetro de consolidação.
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma foi preparada de acordo com o princípio do custo histórico, modificado pela aplicação do justo valor para os instrumentos
financeiros derivados, activos e passivos financeiros ao justo valor através de resultados. O passivo sobre obrigações de benefícios definidos é reconhecido ao valor
presente dessa obrigação líquido dos activos do fundo.
A preparação da Informação Financeira Consolidada Pró‐forma de acordo com as IFRS requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, estimativas e
pressupostos que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e o valor dos activos, passivos, proveitos e custos. As estimativas e pressupostos associados são
baseados na experiência histórica e noutros factores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos
activos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior índice
de julgamento ou complexidade, ou para as quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos, são apresentados na Nota 3 (Principais estimativas e
julgamentos utilizados na elaboração das demonstrações financeiras).
b) Princípios de consolidação
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma, agora apresentada, reflecte os activos, passivos e resultados da EDP Gás e das suas subsidiárias com excepção da EDP
Gás ‐ Serviço Universal, S.A. (Grupo) e os capitais próprios e resultados atribuíveis ao Grupo.
Nos termos definidos pela IFRS 3 ‐ Concentração de actividades empresariais, o preço de aquisição numa concentração de actividades empresariais é alocado aos justos
valores dos activos, passivos e passivos contingentes adquiridos ("Purchase price allocations"). O "goodwill" resultante da aquisição de participações em empresas
subsidiárias é definido como a diferença entre o valor de aquisição e o justo valor da situação patrimonial adquirida.
O valor recuperável do "goodwill" das subsidiárias é avaliado anualmente, independentemente da existência de indicadores de imparidade. As eventuais perdas de
imparidade determinadas são reconhecidas em resultados do período. O valor recuperável é determinado com base no valor de uso dos activos, sendo calculado com
recurso a metodologias de avaliação suportadas em técnicas de fluxos de caixa descontados, considerando as condições de mercado, o valor temporal do dinheiro e os
riscos de negócio.
Entidades onde o Grupo exerce controlo
As participações financeiras em que o Grupo exerce o controlo são consolidadas pelo método de consolidação integral desde a data em que o Grupo assume o controlo
sobre as suas actividades financeiras e operacionais até ao momento em que esse controlo cessa. Presume‐se a existência de controlo quando o Grupo está exposto ou
tem o direito a retornos variáveis decorrentes do seu envolvimento na participada e tem a capacidade de influenciar esses retornos devido ao poder sobre a sua
participada independentemente da percentagem que detém sobre os seus capitais próprios.
Saldos e transacções eliminados na consolidação
Os saldos e transacções entre empresas do Grupo, bem como os ganhos e perdas não realizados resultantes dessas transacções são anulados na preparação da
Informação Financeira Consolidada Pró‐forma.
c) Passivos financeiros
Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual por parte do emissor de liquidar capital e/ou juros e a
mesma ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal. Os passivos financeiros são registados (i)
inicialmente pelo seu justo valor deduzido dos custos de transacção incorridos e (ii) subsequentemente ao custo amortizado, com base no método da taxa efectiva.
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d) Instrumentos de capital
Um instrumento financeiro é classificado como instrumento de capital quando não existe uma obrigação contratual por parte do emissor da sua liquidação ser efectuada
mediante a entrega de dinheiro ou de outro activo financeiro, independentemente da sua forma legal, evidenciando um interesse residual nos activos de uma entidade
após a dedução de todos os seus passivos.
Os custos directamente atribuíveis à emissão de instrumentos de capital são registados por contrapartida do capital próprio como uma dedução ao valor da emissão.
As distribuições efectuadas por conta de instrumentos de capital são deduzidas ao capital próprio como dividendos quando declaradas.
e) Activos fixos tangíveis e intangíveis
Os activos fixos tangíveis do Grupo encontram‐se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade. O custo
inclui os custos financeiros elegíveis e as despesas directamente atribuíveis à aquisição dos bens.
Os activos intangíveis do Grupo encontram‐se registados ao custo de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.
Subsídios governamentais e comparticipações de investimento
Os subsídios governamentais não afectos à concessão são reconhecidos inicialmente como proveitos diferidos, na rubrica de passivo não corrente quando existe uma
certeza razoável que o subsídio será recebido e que o Grupo irá cumprir com as condições associadas à atribuição do subsídio. Os subsídios que compensam o Grupo por
despesas incorridas são reconhecidos na demonstração dos resultados numa base sistemática, no mesmo período em que as despesas são reconhecidas.
O valor bruto de subsídios e comparticipações de investimento imobilizado obtidos relativos a activos afectos a concessões é considerado como uma dedução ao valor
bruto de activos fixos intangíveis afectos a concessões ‐ IFRIC 12 e a amortização destes subsídios e comparticipações é considerada na amortização acumulada de activos
fixos intangíveis afectos a concessões ‐ IFRIC 12.
Custos subsequentes
Os custos subsequentes são capitalizados apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para o Grupo. As despesas com manutenção e
reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas, de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.
Amortizações e vidas úteis
As amortizações são calculadas de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:
Número de
anos
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento básico ‐ redes novas
Equipamento básico ‐ redes usadas
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

8 a 50
4 a 16
45
16 a 43
4 a 25
4 a 12
4 a 10
5 a 10

Até final de 2004, as amortizações relativas às redes de distribuição foram calculadas pelo método das quotas constantes, por duodécimos, tendo por base a respectiva
entrada em funcionamento. Quanto aos restantes bens de imobilizado, foi aplicado o método das quotas constantes, numa base anual.
A partir de 2005, o Grupo passou a adoptar o método das quotas constantes, por duodécimos, para todos os elementos do seu imobilizado. A vida útil considerada para as
redes de distribuição é de 45 anos, conforme opção tomada em 1998. Nas redes de distribuição adquiridas em estado de uso foi considerado o mesmo período de vida
útil, tendo sido deduzidos os anos já decorridos desde o respectivo início de utilização.
O Grupo solicitou autorização para o procedimento acima descrito ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em 17 de Dezembro de 1998, não tendo sido obtido
deferimento expresso.
Nos termos previstos pelas IFRS, a estimativa das vidas úteis dos activos deve ser revista se as expectativas relativamente aos benefícios económicos esperados bem
como ao uso técnico planeado dos activos diferirem das estimativas anteriores. As alterações que decorram nomeadamente nas amortizações do exercício, são
contabilizadas de forma prospectiva.
Imparidade dos activos
O Grupo procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor contabilístico excede o valor recuperável, sendo, caso exista,
reconhecida em resultados. O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso, sendo este calculado com
base no valor actual dos fluxos de caixa futuros estimados, que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no fim da sua vida útil.
Direitos de concessão na distribuição de gás
Os direitos de concessão relativos à distribuição de gás, em Portugal, são registados como activos intangíveis e amortizados pelo método das quotas constantes pelo
período das concessões (31 de Dezembro de 2047).
f) Activos tangíveis e intangíveis em curso
As Imobilizações em curso encontram‐se valorizadas ao custo de aquisição o qual inclui, para além do seu preço de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis à
colocação dos activos na localização e em condições necessárias para o seu funcionamento de forma apropriada.
No caso dos imobilizados em curso relativos a redes de distribuição de gás, os custos directamente atribuíveis anteriormente mencionados incluem os custos com o
pessoal directamente associados à concretização das actividades de investimento.
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g) Inventários
Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de
conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição actual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado
no decurso normal da actividade deduzido dos respectivos custos de venda.
As saídas de armazém (consumos) são valorizadas ao custo médio ponderado.
h) Contas a receber
As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao seu justo valor, sendo subsequentemente valorizadas ao custo amortizado e são apresentadas na demonstração da
posição financeira deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.
As perdas por imparidade são registadas com base na avaliação regular da existência de evidência objectiva de imparidade associada aos créditos de cobrança duvidosa na
data do balanço. As perdas por imparidade identificadas são registadas por contrapartida de resultados, sendo subsequentemente revertidas por resultados caso se
verifique uma redução do montante da perda estimada, num período posterior.
i) Benefícios aos empregados
Pensões
O Grupo atribui benefícios pós‐reforma aos seus colaboradores abrangidos pelo Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) EDP 2014 sob a forma de planos de benefícios
definidos e planos de contribuição definida, nomeadamente, planos de pensões que garantem complementos de reforma por idade, invalidez e sobrevivência e pensões
de reforma antecipada.
Planos de benefícios definidos
O plano de benefícios definidos é assegurado por (i) um fundo de pensões fechado gerido por entidade externa, no que se refere às responsabilidades com prestações de
reforma complementares ao Sistema de Segurança Social (nomeadamente reformas e reformas antecipadas), e (ii) por provisão específica complementar, reconhecida na
demonstração da posição financeira do Grupo.
Os planos de pensões existentes no Grupo correspondem a planos de benefícios definidos, uma vez que definem os critérios de determinação do valor da pensão que um
empregado receberá durante a reforma, usualmente dependente de um ou mais factores como sejam a idade, os anos de serviço e a retribuição à data da reforma.
As responsabilidades com pensões de reforma são calculadas anualmente, na data de fecho de contas, por peritos independentes, individualmente para cada plano, com
base no Método da Unidade de Crédito Projetada. A taxa de desconto utilizada neste cálculo é determinada com base nas taxas de mercado associadas a obrigações de
empresas de “rating” elevado, e com uma maturidade semelhante à data do termo das obrigações do plano.
Os ganhos e perdas atuarias resultantes (i) das diferenças entre os pressupostos atuarias e financeiros utilizados e os valores efetivamente verificados e (ii) das alterações
de pressupostos atuarias, são reconhecidos em reservas.
O aumento de custos com serviços passados decorrente de reformas antecipadas (reformas antes do empregado atingir a idade da reforma) ou alterações de plano são
reconhecidos nos resultados quando incorrido.
O Grupo reconhece em resultados operacionais, na sua demonstração de resultados, o custo do serviço corrente e os custos com serviços passados. O juro líquido sobre o
passivo (activo) líquido de benefícios definido é reconhecido como resultado financeiro.
Os activos do plano seguem as condições de reconhecimento previstas na IFRIC 14 ‐ IAS 19 e os requisitos minímos de financiamento estabelecidos legal ou
contratualmente.
Planos de contribuição definida
O Grupo dispõe ainda de planos de benefícios sociais complementares aos concedidos pelos sistemas de Segurança Social, do tipo contribuição definida, efetuando deste
modo em cada ano uma contribuição para estes planos calculada de acordo com as regras estabelecidas no plano. Estas contribuições consistem numa percentagem na
remuneração fixa e variável auferida pelos empregados incluídos no plano e são contabilizadas como custos no período em que são devidas.
Outros benefícios
Plano de cuidados médicos e outros benefícios
O Grupo também concede benefícios relativos a cuidados médicos e outros beneficios durante o período de reforma e de reforma antecipada, através de mecanismos
complementares aos dos sistemas de Segurança Social. Estes planos de cuidados médicos são classificados como planos de benefícios definidos sendo as
responsabilidades cobertas por provisões registadas na demonstração da posição financeira do Grupo. A mensuração e o reconhecimento das responsabilidades com os
planos de cuidados médicos são idênticos ao referido anteriormente para os planos de pensões de benefícios definidos.
Remunerações variáveis aos empregados
Os accionistas da sociedade aprovam anualmente, em Assembleia‐Geral, a remuneração variável a ser distribuída aos membros dos órgãos de Administração e demais
colaboradores, de acordo com proposta do Conselho de Administração. As remunerações variáveis são contabilizadas nos resultados do período a que respeitam.
O Grupo disponibiliza, um plano social designado «EDP Flex», constituido por uma componente de benefícios fixa, não susceptível de alteração pelo trabalhador, e uma
componente flexível, cuja aplicação depende de um conjunto de opções, por parte do empregado. Alguns dos benefícios do «EDP Flex» podem ser extensíveis ao cônjuge
e aos descendentes.
A componente fixa é constituída por um plano de pensões de contribuição definida, para o qual o Grupo garante uma contribuição mensal igual a 3 % do «salário de
referência» do empregado. A contribuição do Grupo pode ser acrescida de 1%, caso o empregado opte por comparticipar com uma percentagem da sua retribuição.
Fazem ainda parte do plano "EDP Flex", seguro de vida, seguro de acidentes pessoais, seguro de saúde e um benefício em electricidade.
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A componente flexível do «EDP Flex» compreende a disponibilização, por parte da empresa, de um valor correspondente a 5% do salário de referência do empregado a
título de «créditos flex», para aplicação em benefícios diversos.
Os custos com este plano de contribuição definida são registados em custos com pessoal.
De acordo com o novo ACT, que entrou em vigor em final de 2014, os empregados abrangidos pelo plano "EDP Flex" passaram a usufruir de prémio de antiguidade no ano
em que completam 25 anos de serviço e de prémio de passagem à reforma. O custo do serviço, o juro líquido sobre o passivo (activo) líquido deste benefício e qualquer
remensuração do passivo (activo) líquido de benefício definido é registado em resultados do exercício, nas rubricas de benefícios de empregados e custos financeiros, na
componente relativa ao juro.
j) Provisões
São reconhecidas provisões quando: (i) o Grupo tem uma obrigação presente, legal ou construtiva, (ii) seja provável que o seu pagamento venha a ser exigido e (iii) exista
uma estimativa fiável do valor dessa obrigação.
As obrigações possíveis provenientes de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência ou não ocorrência de um ou mais
acontecimentos futuros incertos não totalmente sob o controlo do Grupo, apenas são divulgados nas notas anexas e não são reconhecidos no Balanço, na medida em
que:
(i) não é provável que um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos será necessário para liquidar a obrigação; ou,
(ii) a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade.
k) Reconhecimento de 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 as correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de Outros activos
ou passivos conforme sejam valores a receber ou a pagar.
O rédito compreende os montantes facturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos
e depois da eliminação das vendas entre empresas do Grupo. O rédito é essencialmente gerado pela actividade de venda de acessos à rede de distribuição e de
comercialização de gás natural.
Os proveitos das vendas de acessos às redes são reconhecidos quando as facturas são emitidas, baseadas em contagens reais de consumo ou em consumos estimados
baseados nos dados históricos de cada consumidor. Os proveitos relativos a acessos a facturar, por consumos ocorridos, até à data do balanço são registados com base
em estimativas, que consideram as médias de consumo verificadas em períodos anteriores.
l) Resultados financeiros
Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos e os juros recebidos de aplicações efectuadas. Os juros são reconhecidos de acordo com o
princípio da especialização dos períodos.
m) Desvios tarifários
Actividade de venda de acessos à rede de distribuição de gás natural
Na actividade de venda de acessos à rede de distribuição de gás natural (GN), sujeitas a regulação, o regulador estabelece através do mecanismo do ajustamento tarifário
os critérios de alocação de determinados ganhos ou perdas verificadas num determinado ano às tarifas de ano futuros. Os desvios tarifários registados nas demonstrações
financeiras da EDP Gás Distribuição correspondem à diferença entre os valores efectivamente facturados (baseados nas tarifas publicadas pela ERSE em Junho do ano‐gás
anterior) e os proveitos permitidos calculados com base em valores reais. Os desvios tarifários activos ou passivos são recuperados ou devolvidos através das tarifas gás
aplicáveis aos clientes em períodos subsequentes e compensações entre operadores.
Reconhecimento do desvio tarifário
Em 18 de Julho de 2011 foi publicado em Diário da República o Decreto‐Lei n.º 87/2011, que estabelece o regime aplicável ao reconhecimento e transmissão dos
ajustamentos tarifários regulares devidos às entidades reguladas do sector do gás natural.
O Decreto‐Lei n.º 87/2011 veio confirmar o direito incondicional por parte dos operadores regulados do sector do gás natural à recuperação dos desvios tarifários. Com a
publicação deste DL ficou estabelecido o regime de transmissibilidade, ou seja, a permissão de cedência do direito de receber, através das tarifas de gás natural, o
montante dos ajustamentos tarifários positivos.
De acordo com o referido Decreto‐Lei, os ajustamentos tarifários apurados em cada ano que sejam devidos às empresas reguladas mantêm‐se mesmo em caso de
insolvência ou cessação da actividade de cada uma das entidades, devendo a ERSE adoptar as medidas necessárias para assegurar que o titular desses direitos continua a
recuperar os montantes em dívida até ao seu integral pagamento.
De acordo com o artigo 5.º, o regime introduzido pelo referido Decreto‐Lei aplica‐se aos ajustamentos tarifários apurados em data anterior à sua entrada em vigor.
Em face desta alteração legislativa, resultou que: (i) os desvios tarifários deixaram de ter um carácter contingente e dependente da prestação futura de serviços e (ii) ficou
legalmente definido o controlo sobre o activo.
Assim, o Grupo reconhece nas suas demonstrações financeiras o montante de desvios tarifários e respectivos juros, bem como o correspondente impacto fiscal.
n) Proveitos Permitidos ‐ Actividade de venda de acessos à rede de distribuição de gás natural
A fórmula de cálculo dos custos de exploração líquidos da actividade de distribuição de gás natural para o actual período de regulação é definida de acordo com o Artigo
74.º do Regulamento Tarifário em vigor, resultando desse cálculo os proveitos permitidos do operador da rede de distribuição. É aplicada uma metodologia do tipo price
cap , sendo definidas as seguintes variáveis:
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(i) A base de custos a considerar;
(ii) O peso da componente fixa e da componente variável dos custos de exploração;
(iii) Os indutores de custos a considerar para o período de regulação (número de pontos de abastecimento e volume veiculado); e,
(iv) As metas de eficiência para o termo fixo e para o termo variável dos custos de exploração.
De acordo com o regulamento tarifário, os proveitos permitidos são definidos tendo em consideração as várias actividades em que a EDP Gás Distribuição é interveniente
no mercado, sendo a actividade de distribuição aquela em relação à qual o Grupo é remunerada. Deste modo, os proveitos permitidos da EDP Gás Distribuição são
essencialmente apresentados como a margem permitida da actividade de distribuição. Esta actividade é essencialmente remunerada pelos custos de capital, conforme o
quadro seguinte.

Conceito

Forma de regulação

OPEX
Regulação por price cap.
Ajustamentos, provisório ao fim
de um ano e definitivo ao fim de
dois, tendo em conta a
quantidade de GN distribuída e
Distribuição de gás
natural

Principais custos

a) Custos de exploração e de
investimento.
b) Reposição gradual da
neutralidade financeira.
c) Diferencial de custos em MP
no âmbito do fornecimento em
AP.

número de pontos de
abastecimento.
CAPEX
Base de activos a custos

Parâmetros de Regulação
para o período regulatório
2016‐2019

Recuperação de proveitos

Factor de eficiência de 2% em 2016‐
19 aplicável aos custos controláveis
de exploração.
Base de activos a custos históricos
(considerando as amortizações) e
reavaliação inicial.
Taxa de remuneração do activo fixo
Tarifa de Uso da Rede de
indexada às yields das Obrigações
Distribuição
do Tesouro a 10 anos.
Mecanismo de penalização aplicado
ao investimento

históricos (considerando
amortizações). Regulação por
custos aceites. Ajustamento da
base de activos.

a) Proveitos a recuperar por
aplicação das parcelas I, II> e II<
da tarifa de Uso Global do
Sistema: pass through de custos.
Uso Global do Sistema

a) Custos decorrentes das
parcelas I, II> e II< do Uso Global
do Sistema.
b) Sobreproveito pela aplicação
da tarifa transitória.
c) Financiamento da Tarifa social.

Tarifa de Uso Global do Sistema

b) Ajustamentos, provisório ao
fim de um ano e definitivo ao fim
de dois, tendo em conta os custos
e proveitos reais.

a) Proveitos permitidos por
aplicação da Tarifa de Uso da
Rede de Transporte: pass
Uso da Rede de
Transporte

through de custos.
b) Ajustamentos, provisório ao

a) Custos pelo uso da rede de
transporte.
b) Compensação pela aplicação
da tarifa de Uso da Rede de
Transporte.

Tarifa de Uso da Rede de
Transporte

fim de um ano e definitivo ao fim
de dois, tendo em conta os custos
e proveitos reais.

Anualmente, para o cálculo dos proveitos permitidos, à componente variável (indutores de custos) e à componente fixa são aplicados os respectivos factores de eficiência.
A taxa de retorno sobre o RAB está indexada à média das yields das OTs de Portugal a 10 anos, no período entre 1 de Abril e 31 de Março anterior ao início de cada ano
regulatório, com um mínimo de 5,7% e um máximo de 9,3% para o período regulatório 2016‐19. A taxa de retorno preliminar para o ano de 2017 é de 6,65%.
o) Impostos sobre lucros
Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes e impostos diferidos. O imposto é reconhecido na demonstração dos
resultados, excepto quando relacionado com itens que sejam movimentados em capitais próprios, facto que implica o seu reconhecimento em capitais próprios.
Os impostos diferidos reconhecidos nos capitais próprios, decorrentes de derivados de cobertura de fluxos de caixa, são reconhecidos em resultados, no momento em
que forem reconhecidos em resultados os ganhos e perdas que lhes deram origem.
Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e
quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.
Os impostos diferidos são calculados, de acordo com o método do passivo com base na demonstração da posição financeira, sobre as diferenças temporárias entre os
valores contabilísticos dos activos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas, à data de balanço, em cada
jurisdição e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças temporárias se reverterem.
Os impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis com excepção do "goodwill" não dedutível para efeitos fiscais, das
diferenças resultantes do reconhecimento inicial de activos e passivos que não afectem quer o lucro contabilístico quer o fiscal e das diferenças relacionadas com
investimentos em subsidiárias, na medida em que não seja provável que se revertam no futuro. Os activos por impostos diferidos são reconhecidos, quando é provável a
existência de lucros tributáveis futuros que absorvam as diferenças temporárias dedutíveis para efeitos fiscais.
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Com efeitos a partir de Janeiro de 2012, passaram a ser tributadas pelo Regime Especial dos Grupos de Sociedades (RETGS), nos termos do artigo 69º do Código do IRC e
seguintes, a EDP Gás Distribuição (sociedade dominante), a EDP Gás GPL e EDP Gás SU, sendo 2012 o primeiro exercício de aplicação do referido regime.
p) Caixa e equivalentes de caixa
A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a três meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as
disponibilidades em instituições de crédito.
q) Actividades de concessão do Grupo
O Internacional Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) emitiu em Julho de 2007, a Interpretação IFRIC 12 – Contratos de Concessão de Serviços. Esta
interpretação foi aprovada pela Comissão Europeia em 25 de Março de 2009, sendo aplicável para os exercícios que se iniciaram após aquela data.
No caso da EDP Gás Distribuição, esta norma foi aplicada prospectivamente considerando a impraticabilidade de uma aplicação retrospectiva. De referir que a aplicação
retrospectiva teria um efeito equivalente à aplicação prospectiva.
A IFRIC 12 é aplicável a contratos de concessão público‐privados nos quais a entidade pública controla ou regula os serviços prestados através da utilização de
determinadas infra‐estruturas bem como o preço dessa prestação e controla igualmente qualquer interesse residual significativo nessas infra‐estruturas.
De acordo com a IFRIC 12, as infra‐estruturas enquadradas nas concessões não são reconhecidas pelo operador como activos fixos tangíveis ou como uma locação
financeira, uma vez que se considera que o operador não controla os activos, passando a ser reconhecidas de acordo com um dos seguintes modelos contabilísticos,
dependendo do tipo de compromisso de remuneração do operador assumido pelo concedente no âmbito do contrato:
Modelo do activo financeiro
Este modelo é aplicável quando o operador tem o direito incondicional de receber determinadas quantias monetárias independentemente do nível de utilização das infra‐
estruturas abrangidas pela concessão e resulta no registo de um activo financeiro, o qual é registado ao custo amortizado.
Modelo do activo intangível
Este modelo é aplicável quando o operador, no âmbito da concessão, é remunerado em função do grau de utilização das infra‐estruturas (risco de procura) afectas à
concessão e resulta no registo de um activo intangível.
Modelo misto
Este modelo aplica‐se quando a concessão inclui simultaneamente compromissos de remuneração garantidos pelo concedente e compromissos de remuneração
dependentes do nível de utilização das infra‐estruturas da concessão. No âmbito dos contratos de concessão do Grupo enquadráveis na IFRIC 12, a actividade de
construção é subcontratada externamente a entidades especializadas. Por conseguinte, o Grupo não tem qualquer margem na construção dos activos afectos a
concessões, pelo que o rédito e os encargos com a aquisição destes activos apresentam igual montante.
Os activos intangíveis afectos a concessões são amortizados de acordo com a respectiva vida útil durante o período da concessão.
O Grupo procede a testes de imparidade relativamente aos activos intangíveis afectos a concessões sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor
contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.
As comparticipações recebidas de clientes relativas aos activos afectos a concessões são entregues à empresa a título definitivo e, portanto, não são reembolsáveis. Estas
comparticipações são deduzidas ao valor dos activos afectos a cada concessão.
Os contratos de concessão actualmente em vigor no Grupo enquadram‐se no modelo misto.
r) Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda
estrangeira são convertidos para euros à taxa de câmbio em vigor na data do balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas nos
resultados.
Os activos e passivos não monetários registados ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção. Activos e
passivos não monetários expressos em moeda estrangeira registados ao justo valor são convertidos à taxa de câmbio em vigor na data em que o justo valor foi
determinado.
s) Locações
O grupo classifica as operações de locação como locações financeiras ou locações operacionais em função da sua substância e não da sua forma legal. São classificadas
como locações financeiras as operações em que os riscos e benefícios inerentes à propriedade de um activo são transferidos para o locatário. Todas as restantes
operações de locação são classificadas como locações operacionais.
Locações operacionais
Os pagamentos efectuados pelo Grupo à luz dos contratos de locação operacional são registados nos custos dos períodos a que dizem respeito.
Locações financeiras
Na óptica do locatário os contratos de locação financeira são registados na data do seu início como activo e passivo pelo justo valor da propriedade locada, que é
equivalente ao valor actual das rendas de locação vincendas.
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As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital. Os encargos financeiros são imputados aos períodos durante o prazo de
locação, a fim de produzir uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo para cada período.
t) Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existam a essa data são reflectidos na Informação Financeira
Consolidada Pró‐forma. Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, se materialmente
relevantes, são divulgadas nas notas explicativas.

3. Principais estimativas e julgamentos utilizados
Os IFRS requerem que sejam efectuados julgamentos e estimativas no âmbito da tomada de decisão sobre alguns tratamentos contabilísticos com impactos nos valores
reportados no total do activo, passivo, capital próprio, custos e proveitos. Os efeitos reais podem diferir das estimativas e julgamentos efectuados, nomeadamente no que
se refere ao efeito dos custos e proveitos reais.
As principais estimativas contabilísticas e julgamentos utilizados na aplicação dos princípios contabilísticos são discutidas nesta nota com o objectivo de melhorar o
entendimento de como a sua aplicação afecta os resultados reportados pela empresa e a sua divulgação. Uma descrição alargada das principais políticas contabilísticas
utilizadas pelo Grupo é apresentada na Nota 2.
Considerando que em muitas situações existem alternativas ao tratamento contabilístico adoptado, os resultados reportados poderiam ser diferentes caso um tratamento
diferente tivesse sido escolhido. O Conselho de Administração considera que as escolhas efectuadas são apropriadas e que a informação financeira apresenta de forma
adequada a posição financeira e o resultado das suas operações em todos os aspectos materialmente relevantes.
Imparidade dos activos de longo prazo e dos direitos de concessão
Os activos fixos tangíveis e intangíveis são revistos para efeitos de imparidade sempre que existam factos ou circunstâncias que indicam que o seu valor líquido poderá
não ser recuperável.
O Grupo revê com uma periodicidade anual os pressupostos que estão na base do julgamento da existência ou não de imparidade nos direitos de concessão. Os
pressupostos utilizados são sensíveis a alterações dos indicadores macro‐económicos e os pressupostos do negócio utilizado pela gestão.
Considerando as incertezas quanto ao valor de recuperação do valor líquido dos activos fixos tangíveis e intangíveis pelo facto de se basearem na melhor informação
disponível à data, as alterações dos pressupostos poderão resultar em impactos na determinação do nível de imparidade e, consequentemente, nos resultados do Grupo.
Em 2016 o Grupo procedeu ao teste de imparidade dos seus activos intangíveis associados à concessão das gás na zona norte de Portugal. A avaliação teve por base a
metodologia de discounted cash flows .
Para efeitos destes testes, o Grupo EDP Gás Distribuição definiu um conjunto de pressupostos de forma a determinar o valor recuperável dos principais investimentos
efectuados:
‐ As taxas de desconto antes de impostos utilizada para efeitos dos testes de imparidade foi de 6,7%;
‐ Para os custos operacionais, as projecções efectuadas consideraram os custos operacionais actuais projectados com base na experiencia adquirida e tendo em conta
modelos internos de análise;
‐ Para as actividades sujeitas a regulação, nomeadamente a distribuição de gás, foram consideradas as remunerações dos activos actualmente em vigor ou aprovadas,
aplicando‐se os mecanismos de actualização conforme previsto na regulação.
Foram realizadas análises de sensibilidade aos resultados dos testes de imparidade efectuados, nomeadamente relativamente às variáveis‐chave, como por exemplo as
taxas de desconto. Os resultados das análises de sensibilidade efectuadas concluem que um incremento de 50 pontos base nas diferentes taxas de desconto utilizadas não
determinam a existência de indícios de imparidade.
Reconhecimentos de proveitos/rédito
Os proveitos das vendas de gás são reconhecidos quando as facturas mensais são emitidas, baseadas em contagens reais de consumo ou em consumos estimados
baseados nos dados históricos de cada consumidor. Os proveitos relativos a gás a facturar, por consumos ocorridos e não lidos, até à data do balanço são registados com
base em estimativas, que consideram factores como médias de consumo verificadas em períodos anteriores e as análises relativas ao balanço energético da actividade
desenvolvida. O desvio tarifário é reconhecido como rédito e corresponde ao diferencial, positivo ou negativo, entre os proveitos facturados e os proveitos permitidos
regulados para cada ano da actividade de distribuição de gás natural.
A utilização de diferentes estimativas e pressupostos poderá resultar num nível diferente de proveitos e, consequentemente, em diferentes impactos nos resultados do
Grupo.
Impostos sobre os lucros
O Grupo encontra‐se sujeita ao pagamento de imposto sobre os lucros em Portugal. A determinação do montante global de impostos sobre os lucros requer determinadas
interpretações e estimativas.
Existem diversas transacções e cálculos para os quais a determinação do valor final do imposto a pagar é incerto durante o ciclo normal dos negócios. Outras
interpretações e estimativas poderiam resultar num nível diferente dos impostos sobre os lucros, correntes e diferidos, reconhecidos no período.
As Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o cálculo da matéria colectável efectuado pelo Grupo, durante um período de quatro anos. No caso de existirem prejuízos
fiscais reportáveis, esse período é de doze anos para período de tributação iniciados a partir de 2014 e de cinco anos para períodos de 2012 e 2013. Desta forma, é
possível que haja correcções à matéria colectável, resultantes principalmente de diferenças na interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção do Grupo, de
que não haverá correcções significativas aos impostos sobre os lucros registados nas demonstrações financeiras.
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4. Perímetro e pressupostos da consolidação
Perímetro de consolidação
As empresas subsidiárias, incluídas no perímetro de consolidação pelo método integral, à data de 30 de Setembro de 2017, são apresentadas como segue:

Pressupostos da consolidação
A Informação Financeira Consolidada Pró‐forma, agora apresentada, reflecte os activos, passivos e resultados da EDP Gás SGPS e das suas subsidiárias directas e indirectas
acima identificadas. Considerou‐se que a EDP Gás SU nunca integrou este perímetro de consolidação. Esta participação foi alienada pela EDP Gás Distribuição, S.A. no
passado dia 09 de Agosto de 2017, pelo montante de 13.012 milhares de euros, conforme definido contratualmente, determinando a anulação do investimento financeiro
registado em base individual de 1.050 milhares de euros e o apuramento de uma mais valia em base individual de 11.962 milhares de euros relevada em proveitos
financeiros. A esta data ocorreu também a liquidação de suprimentos concedidos, acrescido de juros, pelo montante de 5.430 milhares de euros e do saldo do sistema
financeiro do grupo de 21.032 milhares de euros. Face ao pressuposto considerado de que a EDP Gás SU nunca integrou o perímetro de consolidação, a mais valia
individual apurada foi reflectida também na Informação Financeira Consolidada Pró‐forma para o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2017.

5. Informação financeira histórica não ajustada
A informação financeira histórica não ajustada apresentada foi extraída das demonstrações financeiras condensadas individuais não auditadas da EDP Gás S.G.P.S., S.A.,
da EDP Gás Distribuição, S.A. e da EDP Gás GPL, S.A. para o período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2017, as quais foram preparadas de acordo com a IAS 34 ‐
Relato Financeiro Intercalar, tal como adoptada na União Europeia. Estas demonstrações financeiras condensadas individuais serão sujeitas a revisão limitada pela KPMG ‐
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.

6. Notas explicativas relativas aos ajustamentos pró‐forma
Os ajustamentos pró‐forma considerados na elaboração da Informação Financeira Consolidada Pró‐forma são os seguintes:
i) Ajustamentos intragrupo
Os ajustamentos intragrupo correspondem à eliminação dos saldos e transacções entre as empresas incluídas no perímetro de consolidação (ver nota 4).
Os valores ajustados nesta coluna incluem ainda a anulação de mais / menos valias geradas por alienações de activos de distribuição de gás da EDP Gás GPL à EDP Gás
Distribuição no montante total de 2.371 milhares de euros e consequente amortização do período no montante de 17 milhares de euros. De acordo com os princípios de
consolidação são mantidos os custos históricos dos activos, aquando da sua entrada no perímetro de consolidação. Estas mais / menos valias são amortizadas de acordo
com a vida útil inicial dos bens. Nesta base, foi também considerado imposto diferido activo sobre as anulações das margens não realizadas à taxa de 26,5%, no montante
total de 631 milhares de euros.
ii) Alocação de justos valores no âmbito da aquisição da EDP Gás Distribuição S.A.
Esta coluna evidencia o efeito da alocação do preço de aquisição aos justos valores dos activos e passivos identificados aquando da aquisição pelo Grupo EDP da EDP Gás
Distribuição, S.A., conforme normas em vigor nas datas de aquisição. O justo valor do direito de concessão foi determinado, na data de aquisição, em 138.354 milhares de
euros, sendo amortizado pelo prazo da concessão das redes de distribuição de gás na zona norte do país até 31 de Dezembro de 2047. No período estão a ser amortizados
cerca de 2.358 milhares de euros. Esta coluna inclui ainda o efeito do imposto diferido à taxa de 26,5%.
iii) Outros ajustamentos
Tendo em conta que os activos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos respeitam a impostos sobre o rendimento lançados pela mesma autoridade
fiscal, estes encontram‐se apresentados pelo líquido, estando esse efeito reflectido nesta coluna de Outros ajustamentos.
iv) Anulação dos investimentos financeiros
Esta coluna reflecte os ajustamentos de consolidação de capital, nomeadamente a anulação do respectivo investimento financeiro por contrapartida dos capitais próprios
de cada uma das subsidiárias.
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7. Outras informações
A rubrica de Devedores e outros activos de actividades comerciais ‐ Não Correntes é analisada como segue:
Euro '000

set‐17
Valores a receber por desvios tarifários
Taxas de ocupação de subsolo
Valores a receber por concessões ‐ IFRIC 12

4.073
1.088
57.824
62.985

A rubrica de Outros devedores e outros activos ‐ Não Correntes é analisada como segue:
set‐17
Outros devedores e operações diversas

2
2

A rubrica de Devedores e outros activos de actividades comerciais ‐ Correntes é analisada como segue:
set‐17
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Valores a receber por desvios tarifários
Taxas de ocupação de subsolo
Outros devedores e operações diversas

9.627
102
925
4.252
2.659
17.565

Imparidade para clientes
Imparidade para devedores de actividades comerciais

‐569
‐1.053
‐1.622
15.943

A rubrica de Outros devedores e outros activos ‐ Correntes é analisada como segue:
set‐17
Outros devedores e outras operações

43
43

A rubrica de Credores e outros passivos de actividades comerciais ‐ Não Correntes é analisada como segue:
set‐17
Fornecedores de imobilizado
Subsídios e comparticipações de investimento imobilizado
Cauções recebidas

233
10
122
365

A rubrica de Outros credores e outros passivos ‐ Não Correntes é analisada como segue:
set‐17
Tributação autónoma sobre reavaliações
Outros credores (i)

2.153
13.891
16.044

(i) A rubrica Outros Credores respeita à melhor estimativa do preço contingente, previsto contratualmente a liquidar, na sequência da aquisição das participações de
25,3% e 2,7% da EDP Gás Distribuição, S.A.
A rubrica de Credores e outros passivos de actividades comerciais ‐ Correntes é analisada como segue:
set‐17
Valores a pagar por desvios tarifários
Fornecedores de imobilizado
Fornecedores
Colaboradores
Acréscimos de custos
Outros credores e operações diversas

7.690
4.561
5.849
1.344
492
5.653
25.589

A rubrica de Outros credores e outros passivos ‐ Correntes é analisada como segue:
set‐17
Imposto sobre o rendimento ‐ consolidado fiscal
Sistema financeiro do Grupo ‐ Cashpooling

1.267
50
1.317
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Informação financeira histórica não ajustada
EDP GÁS
SGPS

EDP GÁS
DISTRIBUIÇÃO

EDP GÁS
GPL

i)

ii)

iii)

iv)

Euro '000

Ajustamentos
intragrupo

Alocação de
justos valores no
âmbito da
aquisição

Outros
ajustamentos

Anulação dos
investimentos
financeiros

EDP GÁS SGPS
(PRÓ‐FORMA)

Activo
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Goodwill
Investimentos financeiros em empresas filiais
Activos financeiros disponíveis para venda
Activos por impostos diferidos
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos

149
23
‐
143.043
‐
50
‐
150.413

2.421
341.254
‐
550
5
14.081
62.985
‐

4.025
2
‐
‐
‐
92
‐
‐

‐
‐2.371
‐
‐
‐
631
‐
‐150.411

‐
95.119
26.665
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐14.854
‐
‐

‐
‐
‐
‐143.593
‐
‐
‐
‐

6.595
434.027
26.665
‐
5
‐
62.985
2

293.678

421.296

4.119

‐152.151

121.784

‐14.854

‐143.593

530.279

‐
2.528
8.300
3
4.683
‐

1.129
15.201
62
3.837
9.141
‐

325
603
2.699
12
‐
‐

‐
‐2.389
‐11.018
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

1.454
15.943
43
3.852
13.824
‐

15.514

29.370

3.639

‐13.407

‐

‐

‐

35.116

309.192

450.666

7.758

‐165.558

121.784

‐14.854

‐143.593

565.395

73.200
‐
44.726
27.491
166

7.909
30
‐
210.664
22.214

550
‐
‐
6.470
219

‐
‐
‐
‐1.763
‐19

‐
‐
‐
98.310
‐1.733

‐
‐
‐
‐
‐

‐8.459
‐30
‐
‐135.104
‐

73.200
‐
44.726
206.068
20.847

145.583

240.817

7.239

‐1.782

96.577

‐

‐143.593

344.841

143.000
214
15
‐
134
13.891

8.907
235
1.371
‐
227
152.564

‐
10
1
‐
4
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐150.411

‐
‐
‐
25.207
‐
‐

‐
‐
‐
‐14.854
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

151.907
459
1.387
10.353
365
16.044

157.254

163.304

15

‐150.411

25.207

‐14.854

‐

180.515

4.105
2.032
126
92

2.643
25.455
12.159
6.288

‐
438
61
5

‐
‐2.336
‐11.029
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

6.748
25.589
1.317
6.385

6.355

46.545

504

‐13.365

‐

‐

‐

40.039

Total do Passivo

163.609

209.849

519

‐163.776

25.207

‐14.854

‐

220.554

Total dos Capitais Próprios e Passivo

309.192

450.666

7.758

‐165.558

121.784

‐14.854

‐143.593

565.395

Total dos Activos Não Correntes
Inventários
Devedores e outros activos de actividades comerciais
Outros devedores e outros activos
Impostos a receber
Caixa e equivalentes de caixa
Activos detidos para venda
Total dos Activos Correntes

Total do Activo
Capitais Próprios
Capital
Prémios de emissão de acções
Prestações Suplementares
Reservas e resultados acumulados
Resultado líquido atribuível aos accionistas

Total dos Capitais Próprios
Passivo
Dívida financeira
Benefícios aos empregados
Provisões para riscos e encargos
Passivos por impostos diferidos
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Total dos Passivos Não Correntes
Dívida financeira
Credores e outros passivos de actividades comerciais
Outros credores e outros passivos
Impostos a pagar
Total dos Passivos Correntes

LISBOA, 3 DE OUTUBRO DE 2017
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Demonstração dos Resultados Consolidados Pró‐Forma
Informação financeira histórica não ajustada
EDP GÁS
SGPS

Receitas de vendas e serviços de energia, prestação de serviços e outros
Custos com vendas de energias e outros

Outros proveitos
Fornecimentos e serviços
Custos com o pessoal e benefícios dos empregados
Outros custos

Provisões
Amortizações e imparidades do exercício

Proveitos financeiros
Custos financeiros
Resultado antes de impostos e CESE
Impostos sobre lucros
Contribuição extraordinária sobre o sector energético (CESE)

Resultado líquido do exercício

LISBOA, 3 DE OUTUBRO DE 2017

EDP GÁS
DISTRIBUIÇÃO

EDP GÁS
GPL

i)

ii)

Euro '000

Ajustamentos
intragrupo

Alocação de
justos valores no
âmbito da
aquisição

EDP GÁS SGPS
(PRÓ‐FORMA)

2.023
‐
2.023

67.828
‐26.191
41.637

1.724
‐676
1.048

‐1.837
‐
‐1.837

‐
‐
‐

69.738
‐26.867
42.871

23
‐1.045
‐1.141
‐60
‐2.223

2.796
‐7.539
‐1.276
‐2.820
‐8.839

183
‐543
‐123
‐66
‐549

‐255
2.049
‐
‐
1.794

‐
‐
‐
‐
‐

2.747
‐7.078
‐2.540
‐2.946
‐9.817

‐200

32.798

499

‐43

‐

33.054

‐9
‐60

‐8
‐9.467

‐
‐233

‐
17

‐
‐2.358

‐17
‐12.101

‐269

23.323

266

‐26

‐2.358

20.936

4.231
‐3.755

12.122
‐4.433

18
‐

‐4.230
4.230

‐
‐

12.141
‐3.958

207

31.012

284

‐26

‐2.358

29.119

‐41
‐

‐4.983
‐3.815

‐65
‐

7
‐

625
‐

‐4.457
‐3.815

166

22.214

219

‐19

‐1.733

20.847
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