COMUNICADO

A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. vem divulgar ao mercado e ao
público em geral os três documentos em anexo que, por lapso, não foram publicados
em conjunto com o Relatório e Contas do exercício de 2021 divulgado no dia 29 de
março de 2022 e que devem considerar-se parte integrante do mesmo.

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.
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REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.
RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE AUDITORIA
CONTAS CONSOLIDADAS

No âmbito das competências que lhe estão atribuídas, a Comissão de Auditoria acompanhou a
evolução da atividade da REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A. e empresas
participadas, zelou pela observância da lei, regulamentos e contrato de sociedade, supervisionou o
cumprimento das políticas e práticas contabilísticas e fiscalizou o processo de preparação e divulgação
da informação financeira, a revisão legal de contas, a eficácia dos sistemas de controlo interno e a
gestão de riscos. Fiscalizou ainda a atividade do Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo,
incluindo a sua independência e isenção.
A Comissão de Auditoria examinou igualmente a informação financeira consolidada contida no
Relatório de gestão e as demonstrações financeiras consolidadas anexas do exercício findo em 31 de
dezembro de 2021 da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. e subsidiárias, as quais
compreendem a Demonstração da Posição Financeira Consolidada que evidencia um total de
5.588.516 milhares de Euros e um capital próprio de 1.409.830 milhares de Euros, incluindo um
resultado líquido consolidado de 97.153 milhares de Euros, as Demonstrações Consolidadas dos
Resultados, do Rendimento Integral, das Alterações no Capital Próprio e dos Fluxos de Caixa do
exercício findo naquela data e o correspondente Anexo.
A Comissão de Auditoria analisou a Certificação Legal das Contas e o Relatório de Auditoria sobre a
informação financeira consolidada, elaborado pelo Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo, o
qual mereceu o seu acordo.
No âmbito das análises efetuadas, a Comissão de Auditoria procedeu ainda à supervisão do
cumprimento e adequação das políticas, procedimentos e práticas contabilísticas e dos critérios
valorimétricos adotados, bem como da regularidade e qualidade da informação contabilística da
Sociedade.
Face ao exposto, a Comissão de Auditoria é de opinião que as Demonstrações Financeiras
Consolidadas e o Relatório Consolidado de Gestão, bem como a proposta nele expressa, estão de

acordo com as disposições contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que recomenda a sua
aprovação em Assembleia Geral de Acionistas.

Lisboa, 24 de março de 2022

Manuel Sebastião (Presidente)

Rosa Maria Soares (Vogal)

Gonçalo Gil Mata (Vogal)

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.
RELATÓRIO E PARECER DA COMISSÃO DE AUDITORIA
CONTAS INDIVIDUAIS

No âmbito das competências que lhe estão atribuídas, a Comissão de Auditoria acompanhou a evolução
da atividade da REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A., zelou pela observância da
lei, regulamentos e contrato de sociedade, supervisionou o cumprimento das políticas e práticas
contabilísticas e fiscalizou o processo de preparação e divulgação da informação financeira, a revisão
legal de contas, a eficácia dos sistemas de controlo interno e a gestão de riscos. Fiscalizou ainda a
atividade do Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo, incluindo a sua independência e isenção.
A Comissão de Auditoria examinou igualmente a informação financeira individual contida no Relatório
de Gestão e as demonstrações financeiras anexas do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 da
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro
de 2021, que evidencia um total de 4.674.427 milhares de Euros e um capital próprio de 1.402.118
milhares de Euros, incluindo um resultado líquido de 100.792 milhares de Euros, as Demonstrações dos
Resultados por Naturezas, das Alterações no Capital Próprio e dos Fluxos de Caixa do exercício findo
naquela data e o correspondente Anexo.
A Comissão de Auditoria analisou a Certificação Legal das Contas e o Relatório de Auditoria sobre a
informação financeira individual, elaborado pelo Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo, o qual
mereceu o seu acordo.
No âmbito das análises efetuadas, a Comissão de Auditoria procedeu ainda à supervisão do cumprimento
e adequação das políticas, procedimentos e práticas contabilísticas e dos critérios valorimétricos
adotados, bem como da regularidade e qualidade da informação contabilística da Sociedade.
Face ao exposto, a Comissão de Auditoria é de opinião que as Demonstrações Financeiras Individuais
e o Relatório de Gestão, bem como a proposta nele expressa, estão de acordo com as disposições

contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que recomenda a sua aprovação em Assembleia
Geral de Acionistas.

Lisboa, 24 de março de 2022

Manuel Sebastião (Presidente)

Rosa Maria Soares (Vogal)

Gonçalo Gil Mata (Vogal)

Declaração de Conformidade
DECLARAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 29-G, N.º 1, ALÍNEA C)
DO CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 29.º-G, n.º 1, alínea c) do Código dos Valores
Mobiliários, cada um dos membros do Conselho de Administração da REN – Redes Energéticas Nacionais,
SGPS, S.A., abaixo identificados nominativamente, subscreveu a seguinte declaração que a seguir se
transcreve1:
“Declaro, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 29.º-G, n.º 1, alínea c) do Código de Valores
Mobiliários, que, tanto quanto é do meu conhecimento, atuando na qualidade e no âmbito das funções
que se me encontram atribuídas e com base na informação que me foi disponibilizada, as demonstrações
financeiras consolidadas foram elaboradas em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis,
dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos
resultados da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (“Sociedade”) e das empresas incluídas no
seu perímetro da consolidação, e que o relatório de gestão relativo ao exercício social de 2021 expõe
fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Sociedade e dessas empresas, naquele
período e o impacte nas respetivas demonstrações financeiras, contendo igualmente uma descrição dos
principais riscos e incertezas com que se defrontram.
Lisboa, 24 de março de 2022”
Rodrigo Costa (Presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva)
João Faria Conceição (Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva)
Gonçalo Morais Soares (Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão Executiva)
Guangchao Zhu (Vice-Presidente do Conselho de Administração designado pela State Grid Europe Limited)
Mengrong Cheng (Vogal do Conselho de Administração)
Lequan Li (Vogal do Conselho de Administração)
Jorge Magalhães Correia (Vogal do Conselho de Administração)
Manuel Sebastião (Vogal do Conselho de Administração e Presidente da Comissão de Auditoria)
Gonçalo Gil Mata (Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão de Auditoria)
Rosa Freitas Soares (Vogal do Conselho de Administração e Membro da Comissão de Auditoria)
Maria Estela Barbot (Vogal do Conselho de Administração)
José Luis Arnaut (Vogal do Conselho de Administração)
Ana Pinho (Vogal do Conselho de Administração)

Ana da Cunha Barros (Vogal do Conselho de Administração)
____________________________________
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Os originais das declarações individuais referidas encontram-se disponíveis para consulta na sede da Sociedade.
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