COMUNICADO

Na sequência da informação divulgada no dia 2 de Novembro, a REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, S.A. (REN) vem comunicar ao mercado e ao público em geral o seguinte:
A Comissão de Auditoria da REN deu hoje conhecimento ao Conselho de Administração do
conteúdo do relatório elaborado pela Deloitte relativamente às relações contratuais
estabelecidas entre a REN e a empresa O2 – Tratamento e Limpeza Ambientais, S.A. (O2).
As conclusões do referido relatório não identificam a prática de quaisquer actos que
constituam crime público.
Todavia, foram assinaladas insuficiências dos procedimentos internos de contratação, em
particular no plano dos critérios de selecção das modalidades de adjudicação e dos processos
de tomada de decisão interna. De igual modo, foi identificada a necessidade de reforçar os
mecanismos de controlo interno em relação ao acompanhamento da execução dos contratos
de gestão de resíduos.
Atendendo aos resultados da aludida auditoria externa, a Comissão de Auditoria deliberou,
dando conhecimento ao Conselho de Administração:
a)

Remeter ao Ministério Público o relatório de auditoria agora apresentado;

b)

Solicitar à Deloitte que, em complemento da auditoria aos procedimentos de
contratação já em curso, execute uma análise rigorosa e exaustiva da integridade e
eficiência dos sistemas de controlo interno e de gestão de riscos e proponha melhorias
para o seu funcionamento.

Por outro lado, o Conselho de Administração deliberou, sob proposta da Comissão de
Auditoria:
a)

Estender a auditoria das relações contratuais com a O2 à análise das transacções
subjacentes;

b)

Reforçar os meios ao dispor do gabinete de auditoria interna da REN.

Finalmente, o Conselho de Administração deliberou promover a exclusão da O2 da lista de
fornecedores qualificados, com vista a não lhe serem adjudicados novos trabalhos.
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