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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

PONTO 3 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL
DE 3 DE MAIO DE 2018

Considerando que:

A)

Nos termos da alínea c) do n.°1 do Artigo 376.° e do n.° 1 do Artigo 455.° do
Código das Sociedades Comerciais, a Assembleia Geral Anual deve proceder à
apreciação geral da administração e fiscalização da REN – Redes Energéticas
Nacionais, S.G.P.S., S.A. (doravante “REN” ou “Sociedade”);

B)

Em 2017, o Conselho de Administração da REN revelou um ótimo desempenho,
assegurando

o

cumprimento

de

todas

as

suas

responsabilidades,

particularmente na forma como delineou a estratégia e como supervisionou o
a execução do respetivo plano, de acordo com as melhores expectativas. 2017
foi mais um ano excelente no que diz respeito ao cumprimento dos objetivos
de segurança operacional e de qualidade de serviço, bem como no que se
refere a objetivos financeiros, tudo isto concretizado no âmbito de elevados
padrões de governo societário.
C)

Reconhecemos ainda, designadamente, a importante concretização do
investimento na Electrogas no Chile e a aquisição da REN Portgás (anterior EDP
Gás). Durante vários anos, a REN procurou investimentos alternativos e estes
dois projetos estão totalmente alinhados com a estratégia da REN;

D)

Finalmente, é também assinalável a forma diligente, profissional e empenhada
como a Comissão de Auditoria e o Revisor Oficial de Contas da REN cumpriram
as suas funções durante o exercício de 2017, tendo contribuído favoravelmente
para o bom desempenho da Sociedade.
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Propõe-se, assim, à Assembleia Geral Anual da REN que aprove:

1. Um voto de apreciação positiva e de louvor ao Conselho de Administração
da Sociedade pelo desempenho das suas funções de administração
durante o exercício de 2017;
2. Um voto de apreciação positiva e de louvor à Comissão de Auditoria
da Sociedade pelo desempenho das suas funções de fiscalização
durante o exercício de 2017;
3. Um voto de apreciação positiva e de louvor ao Revisor Oficial de Contas
da Sociedade pelo desempenho das suas funções durante o exercício de
2017.

Lisboa, 21 de março de 2018

Os Acionistas,

State Grid Europe Limited
Mazoon BV
Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.
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