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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 

PONTO 3 DA ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL 

DE 23 DE ABRIL DE 2021 

 

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 2020, o Conselho de Administração da REN revelou um bom desempenho, 

assegurando o cumprimento de todas as suas responsabilidades e 

implementando com sucesso a estratégia aprovada para 2018-2021. É de 

destacar a capacidade da REN de, num ano em que enfrentou a pandemia 

COVID-19, conseguir definir e cumprir com um plano que permitiu manter os 

seus serviços sempre funcionais e garantir um clima laboral de grande 

estabilidade, critico para o cumprimento das responsabilidades operacionais 

da Sociedade. 

C) Finalmente, é também de reconhecer 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 2020, tendo contribuído 

favoravelmente para o bom desempenho da Sociedade. 

 



 

  

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. – listed company 

Registered Office: Avenida dos Estados Unidos da América, no. 55, Lisbon 

Share capital: 667,191,262 Euros 

Company and registration number with the Lisbon Commercial Registry Office: 503 264 032 

Non-binding translation 

For information purposes only 

 2 

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 2020; 

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 2020; 

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 

2020. 

 

Lisboa, 18 de março de 2021 

 

Os Acionistas, 

 

State Grid Europe Limited 

Mazoon BV 

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 

 

 

 

 


