






























































































































































































































































































































































































ANEXOS 

• Demonstrações Não Financeiras - Não aplicável&

• 

• Aprovação do Conselho de Administração do Relatório e Contas e Relatório do Governo
Societário de 2021

• Despacho n. 0 4208-N2021 -Designação dos membros do Conselho de Administração da 
ENSE

• Despacho n. 0 158/2022 -Nomeação do revisor oficial de contas da ENSE

• Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

• Declaração do Órgão de Gestão ao ROC

• Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria

• Declarações de Cumprimento do Estatuto de Gestor Público -Membros do Conselho de 
Administração

• Evidências de apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que se refere o
artigo 52. 0 do RJSPE - Membros do Conselho de Administração

• Declaração única de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e

impedimentos - Membros do Conselho de Administração

• Declaração de Conformidade n.º G do artigo 29.0 do CVM -Membros do Conselho de
Administração

• Declaração de Conformidade n, 0 G do artigo 29. 0 do CVM -Membros do Conselho Fiscal

• Princípio de Unidade de Tesouraria do Estado -excecionamento

• Despacho 1374/2021/SEO -Descativo Parcial 3M€

• Despacho 2092/2021/SEO -Descativo Parcial 1M€

• Despacho 2182/2021/SEO -Descativo global medidas Covid-19

• Aprovação Aplicação CEDIC 65M€

• Aprovação do PAO da ENSE 2021 por Despacho Conjunto Srs. SET e SEAE

• Deliberaçao n.0 550/2021 -Ratificação dos atos administrativos e de gestão praticados pelo
presidente do conselho de administração da ENSE, E.P.E., no período de 1 de dezembro de
2019 a 25 de abril de 2021

• Deliberação n. • 568/2021 � Delegação de poderes nos membros do Conselho de
Administração

• Conforme previsto no artigo 11. 0 66-B do Capítulo VI, Titulo I do C.ódigo das Sociedades Comerciais o dever de apresentação de dcmonstraçõell

financtiras � apenas aplldvel a grande• empresas que sejam entidades de interesse pltblfco e que à datll de encerramento do seu ti.lenço excedam 

o námero �dio dr500 trabalhadoteS LlurJnteo e,ercfcio onual. Or1., a BNSE 6 datade31/12/2020 apresentava no seu quadro de pessoal o número 

de 361ra balhadorc& pelo que se dispenaa a apresentoçllo de tnl1 demonstraçOe,. 






























































































































































































































