
























































































































































ENSE, E.P.E. - RP!atório do Governo Sorif'târio 2021 

XI. Anexos do RGS

• Demonstrações Não Financeiras - Não aplicável3

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

• Despacho n. º 4208-A/2021 - Designação dos membros do Conselho de Administração da 
ENSE

• Despacho n. 0 158/2022 - Nome.1çao do revisor oficial de contas da ENSE

• Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

• Declaração do Órgão de Gestão ao ROC

• Certificação Legal das ontas 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. º 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. º do CVM - Membros do Conselho de 
Administração

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

• Princípio de Unidade de Tesouraria do Estado - excecionamento

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

• Despacho 2091/2021/SEO - Descativo Parcial 1M€

• Despacho 2181/2021/SEO - Descativo global medidas Covid-19

• Aprovação Aplicação CEDI(' 65Mf

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

• Deliberação 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. 0 568/2021 - Delegação de poderes nos membros do Conselho de 
Administraçao

1 Conforme previsto no artigo n.0 66-fl do Capitulo VI, TJtulo 1 do Código das Sociedades Comerciais o dever de aprcscntaç11.o de dcmo

Y>

traçõcs 
financeiras é apenas aplicável a grandes empresas que sejam entidades de interesse público e que à data de encerramento do seu balanço exceda o 
número médio de 500 trabalhadores durante o exen:icio anual. Ora, a ENSE à data de 31/12/2020 apresentava no seu quadro de pessoal o nú de 
36 trabalhadores pelo que se dispensa a apresentação de tais demonstrações. 
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