COMUNICADO
Nos termos do disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, a REN –
Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (REN) informa o público e o mercado acerca
do seguinte:
A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN Rede Eléctrica), sociedade detida na
totalidade pela REN, recebeu hoje, dia 14 de Abril de 2008, o pagamento do
montante de €466.240.177 relativo à amortização da totalidade do défice tarifário
acumulado pela REN Rede Eléctrica, em 31 de Dezembro de 2007. Este défice
tarifário resultou das limitações que se aplicaram à recuperação tarifária pela REN
Rede Eléctrica, dos montantes de remuneração dos terrenos dos centros
electroprodutores entre 1999 e 2003 e do preço de venda de energia a clientes finais
em Baixa Tensão, em Portugal Continental e nas Regiões Autónomas.
O montante agora recebido resulta da afectação, nos termos do disposto nos artigos
91.º e 92.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, de uma parcela do valor de
equilíbrio económico-financeiro das concessões de utilização dos recursos hídricos.
Com o recebimento do valor acima referido, é assegurada a necessidade de
manutenção do equilíbrio da concessão da Rede Nacional de Transporte de
Electricidade, considerando a natureza das suas funções e actividades no âmbito do
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), designadamente a sua função de gestão técnica
global do sistema. Por outro lado, este recebimento tem um impacto positivo no
resultado do exercício de 2008, apurado segundo o normativo IFRS, que se estima em
cerca de 51 milhões de euros, antes de impostos, e traduz-se numa redução da dívida
líquida da REN, em cerca de €342,7 milhões, equivalente ao montante recebido,
deduzido do imposto sobre o acréscimo do resultado do exercício.
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