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1. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
O Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“REN” ou “Sociedade”) 
aprovou o relatório sobre remunerações dos membros do Conselho de Administração, da Comissão  
de Auditoria e da Mesa da Assembleia Geral, bem como do Revisor Oficial de Contas (“Órgãos Sociais”)  
da REN, preparado nos termos e para os efeitos previstos no artigo 245.º-C do Código dos Valores Mobiliários, 
com o apoio da Comissão de Vencimentos. 

No caminho que tem vindo a ser percorrido no sentido de uma total transparência sobre os princípios 
subjacentes à política de remuneração dos Órgãos Sociais, em particular na clarificação dos seus critérios e da 
respetiva operacionalização, dando assim resposta a uma alteração legal, mas acima de tudo a uma adequada 
aspiração dos acionistas e demais stakeholders em percorrer o referido caminho, o presente relatório dá mais 
um passo para a total compreensão da filosofia da remuneração dos órgãos de gestão da REN. 

Acreditamos na importância da política de remuneração dos Órgãos Sociais ser clara, compreensível e,  
acima de tudo, um fator contributivo para a estratégia empresarial da Sociedade e para os interesses  
de longo prazo de todos os seus stakeholders.  

Mas, para além de cumprir com estes princípios fundamentais, é igualmente relevante que a política  
de remunerações dos Órgãos Sociais seja um fator potenciador da equidade interna sem nunca descurar  
a criação de valor acionista. 

Acreditamos que a política de remuneração dos Órgãos Socias da REN atualmente em vigor responde  
na íntegra a desafios acima explicitados. 

A visita guiada pelos capítulos deste relatório permite conhecer detalhadamente um sistema retributivo que,  
do ponto de vista do Conselho de Administração e da Comissão de Vencimentos, se encontra em linha com  
as melhores práticas de mercado. 

Aproveitamos para prestar um reconhecimento a todos os colaboradores da REN e aos seus Órgãos Sociais 
que, apesar das alterações dramáticas de contexto, conseguiram ao longo de 2020 responder cabalmente, 
quer aos novos desafios que se colocaram, quer aos previamente definidos. 

Uma palavra final de agradecimento a todos que têm disponibilizado informação e colaborado com o Conselho 
de Administração, em particular à Comissão de Vencimentos, permitindo que este cumpra integralmente com a 
sua missão.  

2. A COMISSÃO DE VENCIMENTOS 

 

Compete à Assembleia Geral da REN nomear os membros da Comissão de Vencimentos, a qual é 
responsável pela fixação concreta das remunerações e pela apresentação à Assembleia Geral da proposta  
da política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização.  

A Comissão de Vencimentos tem, assim, por função apresentar e propor aos acionistas os princípios da 
política de remunerações dos órgãos sociais e fixar as respetivas remunerações, em concreto, incluindo  
os complementos. 

Fernando Neves de Almeida

Membros da Comissão de Vencimentos no triénio 2018/20

João Duque

Presidente 

José Galamba de Oliveira 

Vogal Vogal 
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Refira-se que no âmbito das comissões internas, a Comissão de Nomeações e Avaliação, de acordo com  
o seu regulamento, tem a competência de apoiar nomeadamente o Conselho de Administração na avaliação 
anual dos seus membros executivos, e apresentar o respetivo relatório à Comissão de Vencimentos até março 
de cada ano. A Comissão de Nomeações e Avaliação não tem qualquer competência no que diz respeito à 
definição da remuneração do Conselho de Administração, sem prejuízo da avaliação efetuada por esta 
Comissão poder, indiretamente, influenciar a referida remuneração. 

A REN cumpre com as recomendações do Código do Instituto Português de Corporate Governance,  
em matéria de remunerações, nomeadamente a III.9, em resultado quer das competências previstas  
no Regulamento da Comissão de Vencimentos, quer também pela ligação que a Comissão de Nomeações  
e Avaliação tem com a de Vencimentos através da obrigação daquela apresentar anualmente a esta o supra 
referido relatório de avaliação.  

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. 

Perfil dos membros da Comissão de Vencimentos 
Todos os membros da Comissão de Vencimentos dispõem de conhecimentos, adquiridos através da sua 
formação académica e/ou experiência profissional, adequados para refletir, tratar e decidir sobre todas as 
matérias da competência da Comissão de Vencimentos. 

Os elementos da Comissão de Vencimentos têm formação académica nas áreas de gestão, com exceção  
de um dos seus membros cuja formação específica é em gestão de recursos humanos, que lhes confere  
os conhecimentos teóricos necessários e adequados ao desempenho das suas funções.  

Acresce ainda referir que a Comissão de Vencimentos é composta por três elementos com vasta experiência 
profissional em consultoras, no governo e em empresas em variados setores de atividade, em Portugal  
e no estrangeiro. Com efeito, todos os membros da Comissão de Vencimentos têm desempenhado com 
continuidade funções como membros do órgão de administração de várias entidades, nacionais e 
internacionais, dos mais variados setores de atividade, cargos de direção e de consultoria em reguladores 
financeiros, e cargos de direção em consultoras, nas áreas de gestão, tecnologia e recursos humanos, 
consolidando assim conhecimentos práticos relevantes quanto à política remuneratória, sistemas de avaliação 
de desempenho e matérias conexas, e que se complementam entre si. 

Consultores Externos 
A Comissão de Vencimentos tem recorrido, quando adequado, ao apoio externo para efeitos, nomeadamente, 
da revisão do modelo de avaliação da Comissão Executiva já aprovada na Assembleia Geral de 2019 e,  
de análises de benchmark salarial. 

Mencione-se contudo que a Comissão de Vencimentos pode, nos termos do seu regulamento, decidir 
livremente a contratação, pela Sociedade, dos serviços de consultadoria necessários ou convenientes para  
o exercício das suas funções, dentro dos limites orçamentais da Sociedade, assegurando que os serviços  
são prestados com independência e que os respetivos prestadores não serão contratados para a prestação  
de quaisquer outros serviços à própria Sociedade ou a outras que com ela se encontrem em relação de 
domínio ou de grupo sem a sua autorização expressa. 

Obrigações da Comissão de Vencimentos 
O regulamento da Comissão de Vencimentos, aprovado em janeiro de 2019, que estabelece, nomeadamente, 
o exercício das respetivas atribuições, presidência, periodicidade de reuniões, funcionamento e quadro de 
deveres dos seus membros está disponível no sítio da internet institucional da REN. 

Tal como previsto no seu regulamento, das suas reuniões são elaboradas atas detalhadas, aprovadas e 
assinadas por todos os membros presentes. 
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A Comissão de Vencimentos faz-se sempre representar nas Assembleias Gerais anuais e, na de 2020, o seu 
Presidente, em conformidade com o que prevê o seu Regulamento, esteve disponível para prestar informações 
ou esclarecimentos solicitados pelos acionistas nessa Assembleia ou em quaisquer outras se a respetiva 
ordem de trabalhos incluir assunto conexo com a remuneração dos membros dos órgãos e comissões da 
sociedade ou se tal presença tiver sido requerida por acionistas. 

Abaixo indica-se as atividades mais relevantes desenvolvidas ao longo do ano de 2020 pela Comissão de 
Vencimentos no âmbito das reuniões efetuadas. 

 

3. RESULTADOS E INCENTIVOS  
EBITDA REN (UNIDADE: €10^6)  

 

Os resultados anuais de uma empresa podem ser avaliados em função de indicadores operacionais, 
financeiros e de sustentabilidade.  

O ano de 2020 foi um ano genericamente desafiante para todos, em geral, e para a REN em particular, 
derivado da pandemia, que afetou a globalidade dos cidadãos desde meados do seu primeiro trimestre.  

A REN, apesar das dificuldades inerentes, foi sempre capaz de dar uma resposta cabal aos novos desafios 
que se vieram a colocar em termos de qualidade de serviço. Adicionalmente, os objetivos operacionais  
e financeiros inicialmente definidos mantiveram-se e foram igualmente superados, permitindo que os 
resultados operacionais medidos através do agregado EBITDA continuassem alinhados com a tendência  
dos últimos 5 anos. 

 

 

Actividades 1ºT 2020 2ºT 2020 3ºT 2020 4ºT 2020

Avaliação dos KPI's 2019 da CE 
Avaliação dos membros da CE
Definição das remunerações variaveis da CE de 2019
Aprovação dos KPÍ s e suas métricas para a avaliação da CE em 2020 
Aprovação da política de remuneração 2020 
Acompanhamento da evolução da actividade da Sociedade
Acompanhamento da evolução dos KPÍ s relevantes para a avaliação da CE 
Análise de benchmark retributivo

476

488

492

486
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+
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O valor de uma remuneração é genericamente uma função dependente de inúmeras variáveis associadas, 
nomeadamente, a competências específicas, à complexidade dos problemas e à magnitude dos desafios,  
bem como ao impacto da função nos resultados finais.  

Sem prejuízo do referido, que define os grandes pilares para a construção dos valores da remuneração, a 
análise da evolução percentual dos pagamentos efetuados ao Conselho de Administração (CA), nos últimos  
5 anos, com o TSR (Total Shareholder Return), permite comparar as variações anuais dos pagamentos ao CA 
com a criação de valor para os acionistas.  

EVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO CA VERSUS TSR (2016 = 100) 

 

Notas explicativas: A compensação considerada diz respeito ao valor aprovado anualmente pela Comissão  
de Vencimentos, após a avaliação, nas componentes fixa, variável de curto-prazo e médio-prazo. O TSR,  
Total Shareholder Return, é a rendibilidade total da ação e inclui, para além do respetivo preço, o 
reinvestimento dos dividendos. 

O gráfico seguinte faculta uma outra a visão entre a criação de valor na REN, medida pelo TSR,  
e a performance do principal índice bolsista nacional – PSI 20. 

EVOLUÇÃO DO TSR DA REN VERSUS O ÍNDICE DO PSI 20 (2016 = 100) 
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As boas práticas dos sistemas de remuneração constituem um elemento estratégico na capacidade de atrair, 
reter e motivar os melhores profissionais do mercado. Os modelos, ao nível de sociedades cotadas, para os 
membros executivos, aconselham a integração de diferentes componentes nomeadamente uma fixa, 
funcionando como remuneração “base”, e outra variável habitualmente decomposta em curto prazo e 
médio/longo prazo. Neste âmbito, refira-se que as componentes do sistema de compensação da REN para os 
membros executivos da Administração estão alinhadas com o praticado por outras sociedades comparáveis.  

A remuneração variável associada ao cumprimento de objetivos de gestão é exercida através da atribuição  
de um bónus anual de curto-prazo e outro de médio-prazo. 

O valor da remuneração variável proposto pela Comissão de Vencimentos aos acionistas depende da 
avaliação individual de cada membro executivo e também do respetivo alinhamento com os resultados 
alcançados.  

A remuneração variável de médio/longo prazo é paga ao longo do tempo através de Unidades de Retribuição, 
cuja explicação detalhada se encontra no ponto específico denominado de “Alinhamento da política de 
remunerações com a criação de valor sustentável”, e visa garantir o alinhamento dos interesses individuais 
com os objetivos empresariais e os interesses dos acionistas da REN, premiando o cumprimento de objetivos, 
que pressupõem criação de valor de uma forma sustentada.  

Os membros não executivos do Conselho de Administração, pelo facto de não terem responsabilidades na 
operacionalização das estratégias definidas, dispõem de um sistema de compensação que não prevê nenhuma 
das componentes da remuneração variável, incluindo apenas uma componente fixa.  

Ciente da importância dos modelos de compensação para a consecução das políticas da Sociedade, foi 
realizada uma análise de benchmark, conduzida por uma conhecida entidade internacional. 

Este estudo analisou no que diz respeito às remunerações dos membros executivos e não executivos um 
conjunto de empresas comparáveis à REN: 

• 77 companhias do mercado nacional; 

• 385 companhias do mercado europeu. 

Nos seguintes setores: 

 

E países: 

 

 

  

Alemanha Áustria Bélgica Dinamarca Espanha Finlândia França

Grécia Irlanda Itália Luxemburgo Noruega Países Baixos Portugal

Polónia República Checa Russia Reino Unido Suécia Suíça Turquia

Lista dos países europeus objeto de benchmark

Construção Consumo Distribuição Energia

Banca & Seguros Industria automóvel Manufatura Pasta papel

Quimica Saúde Tecnologias da informação Transporte

Lista dos setores objeto de benchmark em Portugal e Europa
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Membros executivos 

A análise das remunerações com grupos de executivos de funções e em empresas comparáveis demonstra 
que a política remuneratória seguida pela REN tem um perfil conservador numa perspetiva do benchmark 
efetuado junto de executivos europeus – remuneração do CEO da REN corresponde ao percentil 55 do valor 
da mediana para funções em empresas equiparáveis - mostrando-se já mais alinhada relativamente ao valor 
da mediana de funções equivalentes no mercado nacional.  

ANÁLISE RETRIBUTIVA DO CEO E ADMINISTRADORES DA REN COM PARES EM PORTUGAL E EUROPA 
(100 = REMUNERAÇÃO DA MEDIANA PARA PARES EXECUTIVOS EM PORTUGAL E/OU NA EUROPA) 

 

Foi igualmente realizada uma análise salarial junto de 11 utilities europeias comparáveis com a REN e,  
os resultados acentuaram as conclusões do estudo anterior no que diz respeito ao perfil salarial moderado 
praticado pela Sociedade, face à média dos respetivos pares.  

 

ANÁLISE RETRIBUTIVA DO CEO E ADMINISTRADORES DA REN COM PARES DE 11 UTILITIES EUROPEIAS COMPARÁVEIS 
(100 = REMUNERAÇÃO MÉDIA DOS PARES) 
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No âmbito das componentes que integram as políticas de compensação o estudo realizado mostra que  
os princípios retributivos em vigor na REN, nomeadamente o mix retributivo entre fixo e variável de curto  
e médio/longo prazo, e cujos detalhes serão corporizados no respetivo capítulo, estão adequados com  
as boas práticas do mercado. 

COMPONENTES RETRIBUTIVAS CEO REN COMPONENTES RETRIBUTIVAS ADMINISTRADORES REN 
FACE AOS PARES FACE AOS PARES 

 

Membros não executivos  

O estudo salarial que vem sendo referido analisou igualmente o valor das remunerações dos membros não 
executivos do Conselho de Administração da REN, comparativamente ao dos seus pares nas empresas 
portuguesas e europeias que integraram as amostras já mencionadas. 

ANÁLISE RETRIBUTIVA DAS FUNÇÕES DOS ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS DA REN COM OS SEUS PARES  
EM PORTUGAL E EUROPA (100 = REMUNERAÇÃO DA MEDIANA PARA PARES NÃO EXECUTIVOS EM PORTUGAL  
E/OU NA EUROPA) 

PORTUGAL EUROPA 
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Os dados examinados a partir destas amostras realçam a existência de uma compensação claramente abaixo 
da mediana, independentemente do mercado considerado, para a generalidade dos membros não executivos 
do Conselho.  

Ainda no âmbito deste trabalho foram analisados outros grupos significativos de empresas nomeadamente as 
do PSI 20 e as de 11 utilities europeias, também objeto de estudo para o benchmark dos membros executivos. 

PESO DA REMUNERAÇÃO MÉDIA PONDERADA DOS ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS DA REN FACE À MÉDIA  
DOS SEUS PARES DO PSI20 E DE 11 UTILITIES EUROPEIAS (100 = REMUNERAÇÃO DA MÉDIA PARA PARES EXECUTIVOS 
EM PORTUGAL E/OU NA EUROPA) 

 PORTUGAL EUROPE 

 

A leitura do gráfico supra corrobora as conclusões já inferidas, a partir das outras amostras com sociedades 
nacionais e europeias, relativamente ao não alinhamento da compensação dos membros não executivos  
da REN, com os valores tanto da média como da mediana das múltiplas empresas que fizeram parte deste 
estudo. 

4. POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES 
Em benefício da transparência e da legitimação da política de remunerações e no cumprimento dos normativos 
legais e recomendatórios, a Comissão de Vencimentos submeteu à aprovação da Assembleia Geral anual 
realizada em 7 de Maio de 2020 a declaração sobre a política remuneratória dos órgãos sociais para o 
exercício de 2019, bem como a respetiva continuidade para o ano de 2020. 

Nos termos da recomendação V.2.3 do Código IPCG, na redação em vigor naquele momento, a referida 
declaração deve integrar sempre que aplicável as seguintes referências, o que efetivamente se verificou: 

i) a remuneração total discriminada pelos diferentes componentes, a proporção relativa da remuneração fixa 
e da remuneração variável, uma explicação do modo como a remuneração total cumpre a política de 
remuneração adotada, incluindo a forma como contribui para o desempenho da sociedade a longo prazo,  
e informações sobre a forma como os critérios de desempenho foram aplicados;  

ii) as remunerações provenientes de sociedades pertencentes ao mesmo grupo, se aplicável;  

iii) o número de ações e de opções sobre ações concedidas ou oferecidas, e as principais condições para o 
exercício dos direitos, incluindo o preço e a data desse exercício e qualquer alteração dessas condições , 
se aplicável;   
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iv) informações sobre a possibilidade, ou não, de solicitar a restituição de uma remuneração variável;  

v) informações sobre qualquer afastamento do procedimento de aplicação da política de remuneração 
aprovada, incluindo a explicação da natureza das circunstâncias excecionais e a indicação dos elementos 
específicos objeto de derrogação, se aplicável;  

vi) informações quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à cessação de funções  
de administradores. 

Com a alteração ao Código dos Valores Mobiliários, em particular com o aditamento do artigo 245.º-C,  
bem como com a alteração ao Código de Governo das Sociedades do Instituto Português de Corporate 
Governance, a declaração sobre a política remuneratória foi revogada, devendo ser apresentado o presente 
relatório de remunerações, que deverá incluir: 

a) A remuneração total discriminada pelos diferentes componentes, incluindo a proporção relativa da 
remuneração fixa e da remuneração variável; 

b) Uma explicação do modo como a remuneração total cumpre a política de remuneração adotada, incluindo 
a forma como a mesma contribui para o desempenho da sociedade a longo prazo e informações sobre a 
forma como os critérios de desempenho foram aplicados; 

c) A variação anual da remuneração, do desempenho da sociedade e da remuneração média de 
colaboradores em termos equivalentes a tempo inteiro da sociedade, excluindo os membros dos órgãos de 
administração e de fiscalização, durante os últimos cinco exercícios, apresentadas em conjunto e de modo 
a permitir a sua comparação; 

d) As remunerações provenientes de sociedades pertencentes ao mesmo grupo, na aceção da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho; 

e) O número de ações e de opções sobre ações concedidas ou oferecidas, e as principais condições para o 
exercício dos direitos, incluindo o preço e a data desse exercício e qualquer alteração dessas condições; 

f) A possibilidade de solicitar a restituição de uma remuneração variável; 

g) Informações sobre qualquer afastamento do procedimento de aplicação da política de remuneração e 
sobre as derrogações aplicadas, incluindo a explicação da natureza das circunstâncias excecionais e a 
indicação dos elementos específicos objeto de derrogação. 

A política de remuneração da REN segue os seguintes princípios orientadores: 

a) Ser simples, clara, transparente e alinhada com os interesses e a cultura da REN; 

b) Ser adequada e ajustada à dimensão, condições económicas, natureza, âmbito e especificidade  
da atividade da REN; 

c) Assegurar uma remuneração total competitiva e equitativa que esteja em linha com as melhores práticas 
em Portugal e na Europa, em particular com os pares da REN, e que, permitindo atrair profissionais 
qualificados, fomente o alinhamento de interesses com os dos acionistas, constituindo um fator de 
desenvolvimento de uma cultura de profissionalização de promoção do mérito e de transparência na REN; 

d) Ser evolutiva, mas não disruptiva; e 

e) Incorporar uma componente de remuneração fixa ajustada às funções, disponibilidade, competência  
e responsabilidades dos Membros do Conselho de Administração. 

No procedimento de aplicação da política de remuneração, não se verificou qualquer afastamento da política, 
nem foram aplicadas quaisquer derrogações. 
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A remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração é ainda baseada nos seguintes 
princípios: 

i) Competitividade, tendo em conta as práticas do mercado português; 

ii) Baseada em critérios objetivos, uniformes, consistentes, justos e equilibrados que premeiem o 
desempenho; 

iii) Avaliação de desempenho de acordo com os deveres e o nível de responsabilidade, bem como o 
desempenho efetivo, assunção de níveis adequados de risco e cumprimento das regras aplicáveis  
à atividade da REN, tendo ainda em conta o cumprimento do plano estratégico e do orçamento da REN,  
a gestão de riscos, o funcionamento interno do Conselho de Administração e o contributo de cada membro 
para o efeito, assim como o relacionamento entre órgãos e comissões da Sociedade; 

iv) Incorporação de uma componente de remuneração variável que seja globalmente razoável em relação  
à componente de remuneração fixa, sem estimular a assunção de riscos excessivos; 

v) Alinhamento dos interesses dos administradores executivos com os da Sociedade, a sua sustentabilidade 
e criação de valor a longo prazo, incluindo através da indexação da remuneração de médio/longo prazo  
à evolução do preço das ações da REN; e 

vi) A remuneração variável indexada ao desempenho efetivo da REN, medido contra objetivos específicos, 
não ambíguos e mensuráveis em linha com os interesses dos stakeholders da REN. 

A remuneração dos administradores executivos integra uma componente fixa e uma componente variável, 
correspondendo esta última a um montante não fixo dependente da avaliação de desempenho. 

Os membros do Conselho de Administração não deverão celebrar nenhum contrato com a REN ou com 
terceiros que tenham como objetivo ou cujo efeito seja a mitigação direta do risco inerente à variabilidade  
da remuneração estabelecida pela REN. 

Os administradores não executivos (incluindo os membros da Comissão de Auditoria) auferem uma 
remuneração fixa, paga com periodicidade mensal e definida em linha com as melhores práticas verificadas  
em empresas de grande dimensão do mercado português. A política de remuneração quanto a estes membros 
do Conselho de Administração é orientada pelo objetivo central de compensar a dedicação e a 
responsabilidade exigidas para o desempenho das respetivas funções. 

A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral corresponde a um montante fixo anual. 

5. ALINHAMENTO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES  
COM A CRIAÇÃO DE VALOR SUSTENTÁVEL  
Conforme referido, a remuneração dos administradores não executivos (incluindo os membros da Comissão  
de Auditoria) é composta, exclusivamente, por uma componente fixa, não dependendo assim do desempenho 
ou valor da REN, indo assim ao encontro das recomendações aplicáveis a esta matéria. 

A estrutura da remuneração dos administradores executivos é composta por uma componente fixa e uma 
componente variável, existindo entre ambas uma proporcionalidade adequada, conforme detalhado adiante. 

De acordo com a política de remuneração aplicável à remuneração atribuída em 2020 e descrita conforme  
o anexo à declaração da Comissão de Vencimentos aprovada pela Assembleia Geral anual de 2020, a 
componente variável da remuneração referente ao ano de 2020 integra uma parcela de curto prazo (RVCP)  
e uma parcela de médio/longo prazo (RVMLP), ambas baseadas numa avaliação do desempenho, tendo  
por base uma ponderação de indicadores-chave do desempenho individual do administrador e o desempenho 
da própria sociedade. Tais indicadores, descritos abaixo, visam aproximar os interesses dos administradores 
executivos dos interesses de longo prazo da REN e dos respetivos acionistas. 
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Em particular, a RVMLP tem um conjunto de caraterísticas, que contribuem para o alinhamento dos interesses 
dos administradores executivos com os da REN e dos acionistas: 

• A RVMLP é atribuída em unidades remuneratórias (UR), sendo o número de UR calculado pela divisão  
do valor atribuído à RVMLP pelo valor unitário da UR: 

• Cada UR tem um valor inicial correspondente à média do preço de fecho das ações da REN no mercado 
Euronext Lisboa nos 30 dias anteriores à data da Assembleia Geral que aprova as contas do respetivo 
exercício. Esse valor é posteriormente ajustado ao longo do tempo num montante igual ao total 
shareholder return (TSR) das ações da REN. O número ou valor das UR atribuídas, pode ser sujeito a 
ajustamentos pontuais de acordo com os factos/eventos societários que afetem, nomeadamente, o 
número, o valor nominal das ações da REN ou ainda o capital próprio. 

A proporcionalidade entre a componente fixa e a variável e os limites à remuneração variável (isto é, entre o 
mínimo de 0% e o máximo de 120% da remuneração fixa anual, de forma gradativa, sem prejuízo da evolução 
do valor das UR) tem por objetivo principal desincentivar a assunção excessiva de risco, estimulando a 
prossecução de uma adequada estratégia de gestão dos riscos. 

A atribuição da RVCP e da RVMLP encontra-se sujeita aos seguintes requisitos comuns: 

• A avaliação anual do desempenho dos Administradores Executivos para efeitos de concessão da 
componente variável da remuneração é levada a cabo pela Comissão de Vencimentos, sustentando-	
se na opinião dos principais acionistas da sociedade, bem como dos administradores não executivos, 
considerando um relatório a preparar pela Comissão de Nomeações e Avaliação até março de cada ano, 
baseado no cumprimento de objetivos predefinidos [Key Performance Indicators (KPIs)] indexados a 
métricas do plano estratégico da REN; 

• Até ao mês de março de cada ano, a Comissão de Auditoria valida os números que servem de referência  
à avaliação de cumprimento de KPIs da REN; 

• A avaliação anual de desempenho final e a fixação de remuneração variável pela Comissão de 
Vencimentos deverá estar concluída antes da Assembleia Geral que aprova as contas do exercício em 
causa, de acordo com o nível de cumprimento dos KPIs definidos e fica sujeita à aprovação das contas 
anuais pela assembleia geral de acionistas nos seus exatos termos; 

• A avaliação de desempenho individual relativamente a um Administrador Executivo só será tida em conta 
quando negativa, caso em que a remuneração variável não será atribuída àquele Administrador Executivo; 

• O grau de consecução dos objetivos estabelecidos afere-se através da avaliação anual de desempenho,  
a qual assenta numa matriz pré definida. Assim, se o cumprimento dos objetivos se situar abaixo de 80% 
(nível mínimo de desempenho), não ocorre a atribuição de remuneração variável. Por outro lado, se o 
cumprimento dos objetivos se situar entre 80% e 120% ou superior, a remuneração variável total atribuível 
correspondente situar-se-á, de forma gradativa, entre 20% e 120% da remuneração fixa. No caso de  
se encontrar entre 100% e 119% de objetivos atingidos, a percentagem de remuneração fixa a atribuir, 
enquanto remuneração variável global, é totalmente proporcional ao nível de cumprimento  
(em vez de ser indexada por escalões). 

O quadro abaixo sintetiza a filosofia subjacente à consecução do grau de atingimento dos objetivos 

 

% de objetivos atingidos 
% de Remuneração Fixa a ser concedida 

como Remuneração Varíavel global 

≤ 79,99% 0

80% - 89,99% 20%

90% - 94,99% 40%

95% - 99,99% 80%

100% - 119,99%
100% a 119,99% proporcionalmente ao nível 

de cumprimento

≥ 120% 120%
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KPIs (Key Performance Indicators) 
Os objetivos relacionados com os KPIs da REN, definidos numa base consolidada, são os seguintes: 

 

Ainda no âmbito da sustentabilidade da Sociedade, é de referir a forma como a política de remuneração  
tem contribuído para o desenvolvimento e equilíbrio entre os Órgãos Sociais e os colaboradores da Sociedade, 
tendo em consideração a variação da massa salarial do CA e do salário médio dos colaboradores ao longo  
dos últimos 5 anos. 

EVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO CA VS EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÉDIO DOS COLABORADORES (2016=100) 

 

No entanto, tenha-se presente que os incrementos dos salários médios colaboradores são afetados 
negativamente sempre que se verifica mobilidade mais acentuada, nomeadamente através de programas  
de rejuvenescimento da população ativa. Quando se considera apenas a população constante ao longo  
do período, a variação dos aumentos médios salariais dos colaboradores é superior comparativamente  
à do Conselho de Administração. 

  

KPIs REN
Ponderação 

KPIs

Cost of Debt 25%

ROIC (Return on Invested Capital) 15%

EBITDA em investimentos no estrangeiro 12,5%

EBITDA em investimentos em Portugal 12,5%

Earning per Share 15%

Health & Safety 10%

Service Quality 10%

106%
107%

106%

109%

92%

101%

104% 105%

2017 2018 2019 2020

Variação Compensação CA

Variação Salário médios
trabalhadores
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EVOLUÇÃO DA COMPENSAÇÃO DO CA VS EVOLUÇÃO DOS AUMENTOS MÉDIOS DOR COLABORADORES (2016=100) 

 

Quando se analisa a evolução dos aumentos médios salarias dos colaboradores com a do TSR  
(total shareholder return) verifica-se uma correlação ao longo dos últimos 5 anos. 

 

Por fim tenha-se presente que o peso da remuneração paga à Administração face à dos restantes 
colaboradores tem vindo a decrescer no período que vimos considerando como referência. 

100%

106%
107%

106%

109%

100%

103%

106%

109%

113%

2016 2017 2018 2019 2020

Variação Compensação CA

Variação aumentos médios
trabalhadores

2016 2017 2018 2019 2020

Variação TSR

Variação aumentos médios
trabalhadores

7.5%

7.6%

7.1%

6.8%
7.0%

2016 2017 2018 2019 2020

% Rem CA face à dos Trabalhadores
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Pode deduzir-se do que vem sendo explicitado que a política de remuneração tem vindo a contribuir 
ativamente para a estratégia empresarial da Sociedade, para os seus interesses de longo prazo e para a sua 
sustentabilidade, conforme se sintetiza abaixo.  

 

6. OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO 
Remuneração variável de curto prazo 
A RVCP é paga em numerário, em função da avaliação anual de desempenho, variando o seu montante  
de acordo com o grau de consecução dos objetivos relativos a determinados key performance indicators. 

Assim, se a avaliação anual de desempenho se situar abaixo de 80% (nível mínimo de desempenho),  
não ocorre o pagamento da RVCP, sendo que, se a avaliação anual de desempenho se situar entre 80%  
e 120% ou superior, a RVCP correspondente a atribuir situar-se-á entre 10% e 60% da remuneração fixa. 

A atribuição da RVCP corresponderá a um montante de até 50% da remuneração variável total atribuída 
relativamente a cada exercício em causa. 

 

O que não fazemos para assegurar a sustentabilidade

Inexistência de remunerações variáveis discricionárias. 

Inexistência de contratos visando garantir remunerações.

Inexistência de objetivos que promovam o risco excessivo.

Inexistência de pagamentos antecipados de remunerações

futuras.

O que fazemos para assegurar a sustentabilidade

Remuneração variável dependente de objetivos.

Objetivos articulados com Plano Estratégico.

Objetivos integram KPI's de sustentabilidade.

50% da remuneração variável é diferida no tempo.

Clausula malus  na remuneração variavel de longo prazo.

Remuneração variável de longa prazo alinhada com criação

de valor acionista.

Remuneração variável limitada a 120% da fixa.

Politica retributiva recorrendo às melhores práticas de

mercado.

Equilibrio na evolução da massa salarial do CA face à dos

dos trabalhadores

Moderação do peso da massa salarial do CA 

relativamente às dos trabalhadores 

Benchmark  regular às politicas de compensação.
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Remuneração variável de médio/longo prazo 
A RVMLP serve o propósito de reforçar o alinhamento dos interesses dos administradores executivos da REN 
com os da sociedade e dos acionistas, variando em função da avaliação anual de desempenho (já especificada 
acima) e segundo a mesma matriz da RVCP. 

Para efeitos de pagamento, a remuneração variável é dividida em duas componentes, cada uma 
correspondendo a 50% do total da remuneração variável concedida por referência ao respetivo período anual. 

A RVCP é atribuída e paga em numerário nos 30 dias subsequentes à reunião anual de acionistas que aprova 
as contas anuais. 

Por seu turno, a RVMLP é estruturada de modo a assegurar o diferimento do seu pagamento em numerário 
durante um período de três anos após a data de atribuição, sendo pago um terço por ano, com início no ano 
após a atribuição e nos 30 dias a contar da data da assembleia geral de acionistas que aprova as contas de 
cada exercício. 

O direito de cada Administrador Executivo ao pagamento de RVMLP encontra-se condicionado: 

1. Ao desempenho positivo da REN durante o período em questão, o que significa que a situação líquida 
consolidada nos anos t+1, t+2 e t+3, excluídos quaisquer movimentos extraordinários ocorridos após o 
termo do ano t, e abatida, para cada exercício, de um valor correspondente a um payout de 40% sobre  
o lucro líquido apurado nas contas consolidadas de cada período de diferimento (independentemente do 
payout efetivo), deve ser superior à apurada no termo do exercício t; 
 
Para estes efeitos, consideram-se movimentos extraordinários, no período que medeia entre o ano t e t+3, 
nomeadamente, aumentos de capital, compra ou venda de ações próprias, distribuição extraordinária de 
lucros, payout anual diferente de 40% do resultado consolidado do respetivo exercício ou outros 
movimentos que, afetando a situação líquida, não derivem dos resultados operacionais da Sociedade. 

A situação líquida dos anos t+1, t+2 e t+3 deve ser apurada com base nas regras de contabilidade aplicáveis 
ao exercício t, para garantir a comparabilidade: 

2. À não violação pelo Administrador Executivo de quaisquer regras imperativas aplicáveis à REN,  
sejam elas legais, regulatórias ou internas; 

3. À não ocorrência de qualquer evento de extinção que leve o Administrador Executivo a cessar o seu 
mandato ou termine a sua relação profissional com a REN, tendo em consideração o referido abaixo. 

Eventos de Extinção 
a) Caso algum Administrador Executivo cesse o mandato antes do seu termo e durante um período de 

avaliação, a Remuneração Variável proporcional relativa ao período económico em que exerceu funções  
a que se refere a avaliação será devida, exceto se a cessação for originada por ou for imputável a esse 
Administrador Executivo; 

b) Caso algum Administrador Executivo cesse o seu mandato após o final do período a que se refere  
a avaliação, mas antes da data de atribuição, a Remuneração Variável será devida, exceto se a cessação 
resultar de um Evento de Extinção; 

c) Caso um Administrador Executivo termine a sua relação profissional com a REN devido a outros factos que 
não sejam qualificados como um Evento de Extinção, a cessação não deverá levar à perda da RVMLP já 
concedida mas ainda não paga. Neste caso, a REN pode acordar com o Administrador Executivo que a 
RVMLP será paga no momento da cessação da relação profissional, caso em que a condição de 
desempenho positivo da REN supra deverá ser baseada no desempenho da REN até esse momento; 

d) Os seguintes acontecimentos são considerados “Eventos de Extinção” para efeitos desta Política: (i) 
cessação do vínculo profissional por destituição com justa causa do Administrador Executivo; e (ii) 
incumprimento ou violação materiais por parte do Administrador Executivo. 
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Sem prejuízo do exposto, não estão previstas situações nas quais é possível requerer a restituição da 
remuneração variável já paga. 

Outros Benefícios 
Durante o ano de 2020, foi disponibilizada aos administradores executivos a utilização de viatura para o 
desempenho das suas funções, bem como um seguro de saúde, seguro de vida e um seguro de acidentes 
pessoais, para o desempenho das suas funções. Estima-se que o valor destes benefícios seja de cerca de  
25 mil euros/administrador. 

7. REMUNERAÇÕES INDIVIDUALIZADAS DOS ÓRGÃOS 
SOCIAIS 
A remuneração dos membros do Conselho de Administração integra, como já detalhado, uma componente  
fixa e, no caso dos executivos, uma outra variável decomposta em curto-prazo e médio/longo prazo. 

Componente fixa 
A componente fixa da remuneração é composta exclusivamente pela remuneração base, não havendo  
lugar a qualquer outra remuneração ou ajudas de custo (i.e. despesas de viagem ou subsídio de refeição),  
sem prejuízo de “Outros benefícios monetários e não monetários” com um custo anual aproximado de 
25.000€/administrador) descrito acima. 

Esta componente é paga em numerário, com periodicidade mensal. 
A remuneração fixa dos administradores executivos da Sociedade correspondeu em 2020 a um montante bruto 
anual de € 388.888,08 (trezentos e oitenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito euros e oito cêntimos), no caso 
do Presidente da Comissão Executiva, e de € 308.080,20 (trezentos e oito mil e oitenta euros e vinte cêntimos), 
no caso dos restantes administradores executivos. A este montante base não acresce qualquer outra 
remuneração fixa, sem prejuízo dos referidos “Outros benefícios monetários e não monetários” descritos 
acima. 

A Remuneração Fixa dos administradores executivos será atualizada de acordo com o Índice de Preços no 
Consumidor (IPC) sempre que não tenha havido alteração nominal face à Remuneração Fixa paga no termo  
de um mandato anterior. A atualização de acordo com o IPC será realizada desde que este não tenha 
apresentado valores negativos e é aplicada logo no 1º ano do mandato em que não houve alteração nominal 
da remuneração. Isto é, se no 1º ano do mandato iniciado no ano t não houve alteração do valor nominal  
da remuneração fixa face à remuneração fixa paga no final do mandato do ano anterior, então a atualização 
respeitará a equação infra, a qual se manterá ano após ano até nova atualização nominal da remuneração fixa: 

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟açã𝑜 𝐹𝑖𝑥𝑎𝑡+1 = 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒ração 𝐹𝑖𝑥𝑎𝑡 ∗ 𝐼𝑃𝐶𝑡 

Onde: 

𝐼𝑃𝐶𝑡 = Índice de Preços no Consumidor do ano t. 
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Componente variável 
A componente variável da remuneração é composta por uma componente de curto prazo e por uma 
componente de médio/longo prazo, cada componente correspondendo a 50% da Remuneração Variável, 
conforme descrito infra. 

Para efeitos de pagamento, a Remuneração Variável é dividida em duas componentes, cada uma 
correspondendo a 50% do total da Remuneração Variável concedida por referência ao período anual relevante, 
nos seguintes termos: 

• A remuneração variável de curto prazo (RVCP), que é atribuída e paga em numerário nos 30 dias após  
a reunião anual de acionistas que aprova as contas anuais; e 

• A remuneração variável a médio/longo prazo (RVMLP) que é atribuída e paga de acordo com os termos  
e condições estabelecidos infra. 

Requisitos de aplicação geral a ambas as parcelas: 

A atribuição da componente variável da remuneração só ocorre posteriormente à aprovação das contas  
de cada exercício, após a avaliação de desempenho relativa ao ano a que se refere o pagamento e apenas  
no caso de se verificar o cumprimento de objetivos predefinidos, medidos com recurso a indicadores de 
desempenho individuais e da empresa, indexados a métricas do plano estratégico da REN, sendo a avaliação 
de desempenho dos administradores executivos levada a cabo pela Comissão de Vencimentos,  
sustentando-se na opinião dos principais acionistas da Sociedade, bem como dos administradores não 
executivos, considerando um relatório a preparar pela Comissão de Nomeações e Avaliação até março de 
cada ano. A Comissão de Auditoria valida os números que servirão de referência a tal processo de avaliação 
até final de março. 

Considerando os requisitos e critérios aplicáveis à componente variável da remuneração e o valor de 
remuneração fixa referida, o montante máximo potencial (valor bruto anual) da remuneração variável poderá 
ascender a €466.666 (quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis euros), no caso do 
Presidente da Comissão Executiva, e de €369.696 (trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e noventa e 
seis euros), no caso dos restantes administradores executivos, sem prejuízo da evolução do valor das 
unidades remuneratórias atribuídas, conforme descrito infra. O referido montante corresponde a um valor 
máximo potencial fixado em função de objetivos máximos de desempenho destinados, essencialmente, a 
motivar a equipa de gestão. Como referido, estes valores estão dependentes do grau de consecução dos 
objetivos para um mandato de três anos e da avaliação desempenho a efetuar anualmente, assim como 
sujeitos a aspetos imponderáveis atinentes à conjuntura do setor e do país ou das especificidades do negócio 
e da empresa. 

Administradores não Executivos  
Os administradores não executivos (incluindo os membros da Comissão de Auditoria) auferem uma 
remuneração fixa paga com periodicidade mensal e definida em linha com as melhores práticas verificadas  
em empresas de grande dimensão do mercado português, e que se descreve: 

• Um montante bruto anual de € 80.807,88 (oitenta mil oitocentos e sete euros e oitenta e oito cêntimos)  
para o Vice-Presidente do Conselho de Administração; 

• Um montante bruto anual de € 75.757,44 (setenta e cinco mil setecentos e cinquenta e sete euros  
e quarenta e quatro cêntimos) para o Presidente da Comissão de Auditoria; 

• Um montante bruto anual de € 60.606,00 (sessenta mil seiscentos e seis euros) para os restantes 
membros da Comissão de Auditoria; 

• Um montante anual bruto de € 36.363,60 (trinta e seis mil trezentos e sessenta e três euros  
e sessenta cêntimos) para os restantes administradores não executivos. 
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• Os membros da Comissão de Governo Societário e da Comissão de Nomeações e Avaliação auferiram  
a seguinte remuneração adicional (exceto o Presidente do Conselho de Administração e/ou o Presidente 
da Comissão Executiva, que não recebe qualquer remuneração adicional pelo exercício desta função): 

i) Presidente: € 5.000,00 (cinco mil euros); e 

ii) Demais membros: € 3.000,00 (três mil euros). 

A Remuneração dos administradores não executivos será atualizada de acordo com o IPC sempre que  
não tenha havido alteração nominal face à Remuneração Fixa paga no termo de um mandato anterior  
e segue as mesmas regras aplicáveis aos administradores executivos e já expressas. 

A remuneração de membros não executivos do Conselho de Administração não inclui o pagamento  
de quaisquer prémios relacionados com o desempenho da REN, ou o pagamento de quaisquer ajudas  
de custo, subsídios ou benefícios. 

A remuneração individualizada e agregada dos membros do Conselho de Administração encontra-se 
explicitada no quadro abaixo: 

 
(*) Os valores auferidos pela Administradora Ana Pinho são correspondentes aos meses de maio a dezembro de 2019 e janeiro a dezembro  
do ano de 2020, por estes montantes apenas terem sido pagos em 2020 
 

A RVCP paga em 2020 diz respeito ao exercício de 2019. 

Aos membros da Comissão Executiva foi ainda atribuída (mas não paga) uma parcela adicional de 
remuneração, a título de RVMLP referente ao exercício de 2019, fixada em UR. Tendo em consideração  
a cotação da ação da REN à data de fixação da RVMLP ser de 2.439 euros, o número de UR atribuídas  
a cada membro da Comissão Executiva foi o seguinte: 

i) Rodrigo Costa – 87.872,60 UR;  

ii) João Faria Conceição – 69.613,36 UR; e 

iii) Gonçalo Morais Soares – 69.613,36 UR. 

  

Cargo Remunerações Fixas
Comissões 

Societárias

Variável Curto-

Prazo

Rem. Variável de 

Médio/Longo Prazo 

referente aos 

exercícios de 2016, 

2017 e 2018, paga 

em 2020

Total

Rodrigo Costa Presidente do Conselho de Administração e CEO 388,888.08 214,277.33 367,990.42 971,155.83
João Faria Conceição Adm. Executivo 308,080.20 169,752.19 291,524.90 769,357.29
Gonçalo Morais Soares Adm. Executivo 308,080.20 169,752.19 291,524.90 769,357.29
Guangchao Zhu Vice-Presidente 80,807.88 80,807.88
Mengrong Cheng Administradora 36,363.60 36,363.60
Lequan Li Administrador 36,363.60 6,000.00 42,363.60
Omar Al-Wahaibi Administrador 36,363.60 3,000.00 39,363.60
Jorge Magalhães Correia Administrador 36,363.60 3,000.00 39,363.60
Manuel Sebastião Administrador/Presidente da Comissão de Auditoria 75,757.44 5,000.04 80,757.48
Gonçalo Gil Mata Administrador/Membro da Comissão de Auditoria 60,606.00 60,606.00
Maria Estela Barbot Administradora/Membro da Comissão de Auditoria 60,606.00 60,606.00
José Luís Arnaut Administrador 36,363.60 5,000.04 41,363.64
Ana Pinho (*) Administradora 60,410.50 60,410.50

Total 1,525,054.30 22,000.08 553,781.71 951,040.22 3,051,876.31

(*) Os valores auferidos pela Administradora Ana Pinho são correspondentes aos meses de maio a dezembro de 2019 e janeiro a dezembro do ano de 2020, por estes montantes apenas terem sido pagos em 2020
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Outros montantes pagos a qualquer título 
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. 

Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros  
Não houve nem se preveem pagamentos sob a forma de participação nos lucros da sociedade e/ou pagamento 
de prémios, para além da componente variável da remuneração acima descrita. 

Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos  
Não são devidas, nem foram pagas, em 2020 quaisquer quantias a título de indemnização a administradores 
executivos relativamente à cessação das suas funções durante tal exercício. 

Remuneração dos Membros da Mesa da Assembleia Geral  
A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral corresponde a um montante fixo anual que,  
a partir de 2016 passou a ter os seguintes valores: 

• Para o Presidente, um valor de € 15.000,00 (quinze mil euros); 

• Para o Vice-Presidente, um valor de € 5.000,00 (cinco mil euros); 

• Para o Secretário, um montante de € 3.000,00 (três mil euros); 

Remuneração do Revisor Oficial de Contas  
A remuneração do Revisor Oficial de Contas, proposta pela Comissão de Auditoria, é definida tendo em conta 
os critérios e práticas remuneratórios para este tipo de serviço em condições normais de mercado e não está 
relacionada com o desempenho da REN. 

Acordos com implicações remuneratórias 
Em caso de destituição sem justa causa ou renúncia por acordo de um Administrador Executivo, não será 
devida compensação, além da legalmente devida, no caso de a mesma resultar de desadequado desempenho 
desse Administrador Executivo. 

A compensação legalmente devida, em caso de destituição sem justa causa, corresponde a indemnização 
pelos danos sofridos, sem que possa, no entanto, exceder o montante das remunerações que 
presumivelmente receberia até ao final do período para que foi eleito. 

Não existem quaisquer acordos entre a REN e os titulares do órgão de administração ou dirigentes (na aceção 
do disposto na alínea 23 do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014) que prevejam indemnizações em caso de demissão, despedimento sem 
justa causa ou cessação da relação de trabalho, na sequência de uma mudança de controlo da sociedade. 

Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (stock options) 
Não existem quaisquer programas ou planos de remuneração variável que consistam na atribuição de ações, 
de opções de aquisição de ações ou outro sistema de incentivos com base na variação de preço das ações, 
sem prejuízo da forma de cálculo da remuneração variável de médio/longo prazo (RVMLP)) destinados  
a membros dos órgãos de administração ou de fiscalização ou dirigentes, na aceção do disposto na alínea  
23 do n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho,  
de 16 de abril de 2014. 

Benefícios de Reforma ou equivalentes 
Também não se encontra previsto qualquer sistema de benefícios de reforma destinado aos membros dos 
órgãos de administração e fiscalização (ou dirigentes, na aceção do disposto na alínea 23 do n.º 1 do artigo 3.º 
do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014). 
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Em acréscimo, tendo em conta os objetivos prosseguidos pelo modelo de remuneração aqui previsto,  
os membros do órgão de administração da sociedade não celebraram contratos, quer com a sociedade  
quer com terceiros, destinados a mitigar o risco inerente à variabilidade da sua remuneração. 

Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação  
dos colaboradores no capital  
Não existem sistemas de participação dos colaboradores no capital social da sociedade. 

8. ALINHAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL COM A POLÍTICA 
DE REMUNERAÇÕES 
A 7 de maio de 2020 foi aprovada por uma maioria de 99,61%, na reunião da Assembleia Geral anual,  
a declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos sociais, 
relativamente a 2019 e à que previam adotar em 2020. 

O nível de aprovação obtido ao longo dos anos demonstra que a política de remunerações desenhada  
e apresentada pela Comissão de Vencimentos tem merecido o consenso dos seus acionista, tendo em 
consideração a percentagem de aprovação obtidas e expressas no quadro abaixo, como sendo  
a adequada numa perspetiva de criação de valor para os stakeholders de uma forma sustentada.  

 

9. CONCLUSÃO 
As Comissões de Vencimento, em geral, enfrentam hoje um conjunto considerável de desafios expressos 
muitas vezes através das Assembleias Gerais e mesmo dos media. O valor das respetivas remunerações, a 
clareza da relação entre compensação e performance, entre outros, são temas discutidos fora do âmbito mais 
estrito das Comissões de Vencimentos. 

Os vetores da política de compensação da REN, expostos detalhadamente ao longo do presente relatório, 
assentam em princípios claros que asseguram tanto a transparência como a inteligibilidade do modelo. 

A prévia clarificação do papel de cada um dos membros do Conselho de Administração é um elemento 
importante para a definição desta política. Adicionalmente, a consciência que a compensação, embora muito 
relevante, é apenas um dos elementos que influencia o comportamento dos membros executivos, via 
remuneração variável, e que não devem ser descurados outros aspetos, como a carreira e a satisfação 
individual do sucesso. 

  

Data da AG A favor Contra Abstenções 

7 de maio de 2020 99,61% 0,39% -

3 de maio de 2019 99,80% 0,20% -

3 de maio de 2018 99,88% 0,12% -

11 de maio de 2017 99,25% 0,75% -

13 de abril de 2016 99,73% 0,27% -

Votação da AG relativamente à Declaração da CV sobre a Política de Remuneração dos O.S.
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O peso da remuneração do Conselho de Administração face à dos colaboradores atinge uma percentagem 
reduzida. 

O modelo da REN, prevendo uma relação entre performance e compensação, procura garantir que a 
prossecução dos KPIs (Key Performance Indicators) depende, tanto quanto possível, da ação direta dos 
respetivos membros executivos. 

Há a preocupação de um alinhamento entre a remuneração dos executivos e a criação de valor para  
o acionista, sem prejuízo de se entender que esta análise deve ser relativa, uma vez que a evolução  
do preço da ação depende de várias outras forças exógenas à empresa. 

O modelo de compensação da Sociedade tem presente que há um mercado específico para executivos  
e que a atração/retenção destes pressupõe um alinhamento com esse mesmo mercado. 

A remuneração dos membros executivos tem incorporado o risco associado ao cumprimento dos KPIs, 
podendo oscilar positiva ou negativamente ao longo dos anos. 

A Comissão de Vencimentos, além de ser composta por membros independentes, tem o poder total para 
propor aos acionistas a respetiva política de compensação do Órgãos Sociais e suas eventuais revisões. 
Contudo, como membros independentes que são, têm de assegurar o acompanhamento da atividade, 
reunindo, regularmente ao longo do ano, com membros do Conselho de Administração para além  
de poderem recorrer, sempre que considerem adequado, aos apoios de consultores externos. 

A Comissão de Vencimentos, na qualidade de responsável pelo desenho do plano de compensação, tem 
conseguido garantir, no tempo, o alinhamento total com os acionistas, que se reflete na quase unanimidade 
das votações da Assembleia Geral relativamente ao sancionamento desta política.  

Em suma, o modelo de compensação da REN, como se demonstra, respeita todas as boas práticas instituídas 
pelos organismos de Corporate Governance nos vetores de: 

• Transparência dos montantes de compensação e respetivo contexto empresarial; 

• Independência do órgão responsável pela definição da política de compensação; 

•  Alinhamento com os acionistas; 

• Objetivos ajustados ao plano estratégico, garantindo a sustentabilidade de médio e longo prazo; 

• Prestação de contas dos executivos no médio prazo e longo prazo, nomeadamente através da cláusula  
de malus. 
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