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Durante 2009 a REN viu reconhecido o seu trabalho
no domínio da sustentabilidade, através das seguintes
distinções:

A REN é membro de:

A apresentação deste símbolo ao longo do relatório
significa que o capítulo ou subcapítulo dá resposta
aos princípios do Global Compact.

O relatório anual de sustentabilidade da REN - Redes
Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. (doravante designada
por “REN” ou “Grupo”) abrange a actividade das
empresas: REN-Rede Eléctrica Nacional, REN
Gasodutos, REN Armazenagem, REN Atlântico, REN
Trading e a REN Serviços, com excepção dos dados
económicos que são consolidados para o Grupo REN.
Sempre que não for referido o âmbito do indicador,
deverá assumir-se que o mesmo é idêntico ao
do Relatório.

Este relatório foi elaborado na sua forma mais
abrangente concorrendo ao nível mais aprofundado
de produção de relatórios de sustentabilidade de
acordo com o referencial GRI (G3), o nível A+.
A informação incluída no Relatório de Sustentabilidade
de 2009 pode ser complementada com a leitura do
Relatório e Contas e do Relatório de Governo
Societário de 2009 ou através de consulta do website
da REN: 

� www.ren.pt

Em anexo é apresentada a tabela de correspondência
GRI que inclui a explicação das omissões ou limitações
referentes aos indicadores sempre que o seu âmbito
difira do âmbito deste relatório. 
A informação constante neste Relatório de
Sustentabilidade foi verificada segundo os princípios
definidos pela ISAE 3000 (International Standard on
Assurance Engagements 3000), com referência ao
Global Reporting Initiative, versão 3 (GRI3) e à
norma AA1000APS 2008 (Accountability Principles
Standard), por uma entidade independente, a
PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda,
verificação esta que tem como objectivo reforçar a
credibilidade da informação apresentada no relatório.
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Sobre o relatório

C C+ B B+ A A+

Auto declaração

Verificado por

entidade externa

Verificado pelo GRI

Reconhecimento com distinção de “Notable Global

Compact’s COP (Communication on Progress).

A REN é membro desde 2005.

� www.unglobalcompact.org

Rótulo Europeu de Responsabilidade Social “CEEP/CSR Label”

no âmbito do projecto DISCERNO 3, lançado pelo

Centro Europeu das Empresas com Participação Pública

e/ou de Interesse Económico Geral (CEEP).
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Na REN estamos activamente empenhados em
disponibilizar energia à comunidade e contribuir
para a independência energética do país. Poucos
são os que conhecem o papel chave que a  REN
desempenha na sociedade. Com efeito, à REN 
aplica-se bem a expressão: “No news, good news”. É
à fiabilidade do serviço que prestamos que em
larga medida se deve a tranquilidade com que
todos os dias ligamos os nossos electrodomésticos,
acendemos a luz em nossas casas, ou ligamos o ar
condicionado no verão ou o aquecimento no inverno.
É a qualidade do nosso serviço que permite às
empresas portuguesas, às escolas e hospitais, 
confiarem diariamente no bom funcionamento dos
seus equipamentos, e produzirem sem interrupção
os bens e serviços – muitos deles essenciais – de que
a sociedade precisa.  É pelas nossas infraestruturas
que circula a energia que é entregue às empresas
distribuidoras, que a fazem por sua vez chegar aos
consumidores finais. É nas nossas salas de despacho
que dezenas de operadores asseguram em cada
instante o equilíbrio entre as necessidades dos 
consumidores e a oferta dos produtores. De dia e de
noite, nos dias úteis e nos feriados e fins de semana. 

Nos últimos anos, Portugal tem vivido uma autêntica
revolução no sector energético, com a liberalização
dos mercados, e com a participação crescente das
fontes de energia renováveis na produção de 
electricidade. Para abraçar os novos desafios, a REN
manteve o foco na inovação e desenvolvimento 
tecnológico, participando em diversos projectos
multinacionais, e em dezenas de comités e grupos de
trabalho com outras empresas congéneres de outros
países, mantendo a empresa na fronteira das novas
tecnologias na transmissão de energia, tanto no
sector da electricidade como no do gás natural. 

Em 2009 o investimento da REN atingiu o máximo
histórico de 466 milhões de euros. Todos os 
investimentos feitos neste ano respondem a 
necessidades energéticas do País, essenciais para a
segurança energética e para a competitividade da
sociedade portuguesa. O grande investimento feito
em infra-estruturas permite a integração no sistema
da nova produção eléctrica de origem eólica, das
novas centrais de ciclo combinado a gás natural, e 

da nova capacidade de produção hidroeléctrica – 
seja através de novas barragens, seja através de
nova capacidade em barragens pré-existentes. 

Também o reforço das interligações eléctricas entre
Portugal e Espanha permitem melhorar a segurança
e a competitividade do abastecimento energético
do nosso País. A entrada em operação de mais
uma cavidade de armazenagem subterrânea de
gás natural, e o arranque dos trabalhos de aumento
da capacidade de armazenagem e de emissão do
terminal de gás natural liquefeito em Sines,
reforçam também  a segurança e a competitividade
energética do país.  

Entretanto, continuamos a investir na protecção e
preservação ambiental e no combate às alterações
climáticas, a título voluntário ou regulamentar.
Neste âmbito, destacamos algumas medidas 
desenvolvidas em parceria com ONG’s e outras
entidades: o protocolo estabelecido para protecção
da Reserva Natural das lagoas de Santo André e da
Sancha, a sistemática protecção da biodiversidade
e a utilização de energias renováveis em substituição
de outras fontes de energia para operação das 
nossas infra-estruturas. Uma palavra também para
a realização de um programa televisivo, de carácter
didáctico e de entretenimento, que tem como 
objectivo a sensibilização dos mais novos para os
temas da energia e da protecção do ambiente.

Como signatários da maior iniciativa Mundial, no
âmbito do desenvolvimento sustentável, o Global
Compact das Nações Unidas, fomos reconhecidos
com uma distinção, em 2009, pelo nosso empenho
no cumprimento dos 10 princípios. 

Mensagem do Presidente

Como se poderá constatar pela leitura deste
relatório de sustentabilidade, o quinto que publicamos,
o diálogo e o envolvimento com todas as partes
interessadas ao longo do território nacional continua
a constituir uma prioridade para a REN, em 
particular no que toca às comunidades locais 
directamente afectadas pela construção das nossas
infra-estruturas.

A nível interno reforçámos, em 2009, o investimento
na eficiência da gestão de recursos humanos, com
vista a assegurar a máxima competitividade às nossas
actividades, tendo em vista a redução dos custos do
transporte de energia, sem afectar as prioridades da
segurança e da qualidade de serviço. Este foi 
igualmente o ano em que várias dezenas de 
colaboradores passaram à situação de pré-reforma
num ambiente de mútuo consentimento e paz
social, abrindo assim espaço para o rejuvenescimento
da empresa. 

Sendo uma empresa de referência no sector
energético e estando profundamente empenhada
na melhoria da eficiência energética dos nossos
processos e instalações, preparámos e estamos a
desenvolver um conjunto de iniciativas para a
redução dos nossos consumos através, 
designadamente, da utilização de energias 
endógenas e renováveis.

Por último, gostaria de agradecer o envolvimento e
o empenho de todos aqueles que, directa e 
indirectamente, apoiam a REN a enfrentar, com
entusiasmo e num quadro de sustentabilidade, os
novos desafios do negócio do transporte de 
electricidade e de gás natural, em benefício de
todos os utilizadores finais de energia.

Rui Cartaxo
Presidente do Conselho de Administração
e da Comissão Executiva
REN - Redes Energéticas Nacionais

Para abraçar os novos desafios, 
a REN manteve o foco na inovação
e desenvolvimento tecnológico



•  Realização da sessão de apresentação dos resultados da 2ª edição do estudo de avaliação
da qualidade apercebida e da satisfação dos clientes e utilizadores das infra-estruturas de gás
natural da REN.

•  Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança alargado à REN
Gasodutos e à REN Atlântico.

•  REN ganha o prémio Empresa com Melhor Desempenho na Bolsa em 2008,
instituído pela Deloitte, Semanário Económico e Diário Económico.

•  Publicação do Global Compact International YearBook 2009 em que a REN
colaborou (única empresa a nível nacional).

Ja
n

e
ir

o •  Início do novo período regulatório da electricidade (Jan. 2009/Dez. 2011), com diversas
inovações relativamente ao modelo de regulação.

•  Envio à APA do PDIRT e dos documentos da respectiva AAE, com destaque para a
Declaração Ambiental.

F
e

ve
re

ir
o •  REN anuncia o reforço do seu Plano de Investimento para 2009.

M
a

rç
o •  Verificação, por terceira parte, da gestão da segurança para a prevenção de acidentes graves

das empresas REN Atlântico e REN Armazenagem.

•  Lançamento do Webcegonhas, um canal em directo na Internet com uma webcam num
ninho de cegonhas instalado num poste de muito alta tensão na Lezíria do Ribatejo.

A
b

ri
l •  4ª Sessão Técnica sobre a segurança nas empreitadas de construção

de linhas e subestações da Rede Nacional Transporte.

•  United Nations Global Compact dá a classificação de notável ao relatório
de sustentabilidade 2007 da REN.

•  REN organiza o seu primeiro Dia do Investidor em que é apresentado o novo Plano de
Negócios 2009-14.

•  É assinado o contrato de empreitada do projecto de expansão do terminal de
gás natural liquefeito de Sines, que aumentará significativamente a capacidade do terminal.

M
a

io

•  Lançamento do website Informação de Mercados de Energia Eléctrica, que se destina tanto
aos agentes de mercado como ao público em geral, disponibilizando informação relativa à operação
dos Mercados de Serviços de Sistema geridos pela REN.

•  Atribuição de prémios da 14ª edição do Prémio REN.

•  Criação do Gabinete de Auditoria Interna, com reporte directo à Comissão de Auditoria.

Ju
n

h
o

Ju
lh

o

•  Arranque das obras de ampliação do Terminal de Sines que deverão
prolongar-se até  2012 e comportar um investimento de 180 milhões de euros.

S
e

te
m

b
ro

•  Cerimónia pública de assinatura da Carta Anti-corrupção Global Compact pela REN.

•  Assinatura do protocolo da REN com o ICNB estabelecido no contexto do
Plano de Promoção do Desempenho Ambiental da REN Gasodutos.

•  REN recebe o Rótulo Europeu de Responsabilidade Social (CEEP/CSR Label) tendo sido uma
das 4 melhores classificadas entre cerca de 100 empresas europeias concorrentes.

O
u

tu
b

ro
D

e
ze

m
b

ro•  Constituição da ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas), de
que a REN é co-fundadora.

•  Realização do primeiro leilão de capacidade de armazenamento de gás natural.

•  REN recebe distinção do CIGRÉ pelo contributo nas actividades do comité de estudos
C2 – System Operation and Control.

•  Cerimónia de entrega de medalhas aos colaboradores que completaram 25 anos de serviço.
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Tempo interrupção equivalente -
0,42 min, o que equivale a

99,99992% de disponibilidade
de serviço de abastecimento de
energia eléctrica

Investimento
no sector
da Electricidade:

355,3 M€

7.569 km
de rede
eléctrica Duração média

de interrupção -

0 min

Investimento
no sector
do Gás:

110,7 M€

1.267 km
de gasodutos

Donativos:
1,7 M€

Número de
colaboradores:

746

Investimento
em preservação

ambiental:

6,7 M€

Rede de electricidade Rede de gás

Informação actualizada à data de 31 de Dezembro de 2009.
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Garantia de abastecimento

Explorar e desenvolver as actividades concessionadas, as interligações, as infra-estruturas de armazenagem
e os terminais de descarga, de modo a garantir o fornecimento ininterrupto de energia, satisfazendo
todos os critérios de qualidade e criando assim as condições técnicas para o Mercado Ibérico da
Electricidade e Gás Natural.

Imparcialidade

Garantir acesso às redes e demais infra-estruturas, de modo não discriminatório e em condições
de igualdade de tratamento, a todos os intervenientes  no mercado energético: produtores, distribuidores,
comercializadores e consumidores.

Eficiência

Desempenhar com rigor todas as tarefas que lhe são cometidas em termos de eficiência produtiva
e com a melhor utilização de todos os recursos, contribuindo para o desenvolvimento
 do país, tendo em vista o bem-estar das populações e a criação de valor para os accionistas.

Sustentabilidade

Gerir as suas actividades de acordo com os princípios do desenvolvimento sustentável, nas vertentes
económica, social e ambiental, apoiando a Investigação e Desenvolvimento e realizando o potencial
dos seus recursos humanos, designadamente através de formação técnica, comportamental e ética.

Valores da REN

Visão

Garantir o transporte ininterrupto de 
electricidade e gás natural, ao menor custo,
satisfazendo critérios de qualidade e de 
segurança, através do equilíbrio entre a oferta
e a procura em tempo real, assegurando os
interesses legítimos dos intervenientes no 
mercado e conjugando as missões de 
operador de sistema e de operador de rede
que lhe estão cometidas.

Ser um dos mais eficientes operadores europeus de sistema de
transporte de electricidade e gás natural, construindo valor para
os seus accionistas dentro de um quadro de desenvolvimento
sustentável.

Missão
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Compromissos

Categoria Objectivo/compromisso Princípio Estado Realizações 2009
triénio 2007-2009 Global

Compact

Negócio Reforçar a gestão do risco 2,3,6,7 � •  Harmonização dos processos de gestão do risco ao nível do Grupo. 

�� •  Implementação de um novo procedimento de avaliação de risco ambiental e de segurança das actividades da REN. 

� •  Realização da 2ª edição do prémio  de segurança, atribuído aos prestadores de serviços com melhor desempenho de segurança.

� •  Continuação da instalação de equipamentos de análise de componentes de enxofre nos diversos pontos de entrada da rede de gás com ligação 
à rede de gás espanhola.

�� •  Gestão de material lenhoso nos corredores das linhas, no âmbito dos Planos Municipais de Defesa da Floresta contra incêndios.

�� •  Criação do Gabinete de Auditoria Interna

AAlltteerraaççõõeess Implementar medidas com � •  Instalação de painéis solares nas estações de regulação e medida da REN Gasodutos
CClliimmááttiiccaass com vista à minimização  

do impacte da REN nas � •  Implementação de um plano de recondicionamento de disjuntores que utilizam SF6 para reduzir as emissões deste gás com efeito de estufa. 
alterações climáticas. 

GGeessttããoo  Adoptar as melhores 7,8,9 �� •  Implementação de medidas de minimização de impacte ambiental, nomeadamente na flora, fauna e ruído, e medidas de integração paisagística 
AAmmbbiieennttaall práticas internacionais nos novos projectos de investimento da REN.

para a avaliação e 
minimização do impacte
ambiental. �� •  Conclusão das auditorias energéticas e de qualidade do ar interior aos edifícios localizados na Av. EUA, em Sacavém (edifício B), em Bucelas e em Pombal.

� •  Arranque dos processos de certificação energética dos edifícios de Vermoim, Sacavém (E e A) e  Ermesinde.

�� •  Auditoria às instalações da REN Atlântico e da REN Armazenagem no âmbito do Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia.

�� •  Revisão das directrizes ambientais a adoptar pelos prestadores de serviços externos.

� •  Início dos trabalhos de implementação da directiva de responsabilidade ambiental 

� •  Implementação das medidas previstas nos PPDA’s das empresas do sector do Gás.

GGeessttããoo  ddee Implementar um  6 � •  Arranque do projecto Eficiência A+ para implementação de novos processos e políticas de gestão  de recursos humanos.
CCaappiittaall sistema de gestão 
HHuummaannoo de competências

RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee Redefinir as áreas 1,2,3 � •  Desenvolvimento da primeira fase do  projecto “+ sustentabilidade” que visa a implementação de um Sistema de Gestão da Responsabilidade Social 
SSoocciiaall de actuação da REN 4,5,10

no apoio à comunidade e, 
implementar a política de �� •  REN associa-se a iniciativa de “Parceria Contra a Corrupção” (PACI) ao subscrever uma carta dirigida ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon
responsabilidade social.

O que dissemos - o que fizemos
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O que vamos fazer

A estratégia de actuação no âmbito da sustentabilidade
definida pela REN para o triénio 2010-2012 reflecte
o compromisso do Grupo com a sustentabilidade. 
A REN estabeleceu, para sete grandes dimensões, 
as seguintes linhas de actuação:

Pilar
económico

Pilar
ambiental

7. Comunicação

1. Código de conduta
Reforçar a adesão das partes interessadas aos
princípios éticos e de integridade

2. Conhecimentos técnicos e especializados do
sector energético
Manter o know-how técnico e especializado entre
colaboradores

3. Gestão de risco
Minimizar as ameaças e riscos a nível estratégico

Pilar
social

4. Responsabilidade Social Empresarial
Sistematizar práticas de responsabilidade social
empresarial

5. Envolvimento com as partes interessadas
Fortalecer a relação com as partes interessadas

6. Alterações climáticas e consumo de recursos
Melhorar a eficiência energética e minimizar o
desperdício no consumo de recursos naturais
Reforçar a adopção das melhores práticas ambientais

R
eforçar a com

unicação das práticas de R
esponsabilidade Social Em

presarial da R
EN

Dimensão Motivações Principais acções

11..CCóóddiiggoo  ddee  CCoonndduuttaa •  Adesão por parte dos •  Avaliar a adequação do código de  
colaboradores e restantes partes  conduta face aos princípios de 
interessadas a princípios éticos e responsabilidade social; 
de integridade. •  Reforçar a divulgação do código de 

conduta.

22..  CCoonnhheecciimmeennttooss  ttééccnniiccooss •  Manutenção do know-how técnico •  Garantir a transferência de  
ee  eessppeecciiaalliizzaaddooss  e especializado entre colaboradores. conhecimentos técnicos e especializados 
ddoo  sseeccttoorr  eenneerrggééttiiccoo entre diferentes gerações dos

colaboradores da REN

33..GGeessttããoo  ddee  RRiissccoo •  Minimização das ameaças e riscos •  Reforçar a implementação do modelo
a nível estratégico. de gestão de risco.

44..RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee  SSoocciiaall  •  Sistematização das práticas de •  Alargar o âmbito dos procedimentos 
eemmpprreessaarriiaall responsabilidade social empresarial que são comuns ao Sistema Integrado  

num sistema de gestão de  de Gestão de Qualidade, Ambiente 
responsabilidade social, integrando-o  e Segurança; 
com o Sistema Integrado de Gestão  •  Implementar os requisitos da norma de
de Qualidade, Ambiente e Segurança  responsabilidade social de modo a reforçar
implementado  e certificado na REN. as práticas e políticas da REN neste âmbito.

55..EEnnvvoollvviimmeennttoo  ccoomm  •  Aumento da motivação dos •  Reforçar os compromissos com os 
aass  ppaarrtteess  iinntteerreessssaaddaass colaboradores; colaboradores; 

•  Melhoria do relacionamento com •  Desenvolver um programa de 
as partes interessadas da REN. envolvimento com a comunidade;

•  Reforçar o relacionamento e  
envolvimento com os proprietários;
•  Promover a partilha de informação e  
conhecimento especializado entre 
empresas e entidades do sector energético.

66..  AAlltteerraaççõõeess  CClliimmááttiiccaass •  Redução das emissões de gases  •  Aumentar a eficiência energética 
ee  CCoonnssuummoo  ddee  RReeccuurrssooss de efeito de estufa e melhoria da  das instalações e operações;

eficiência do consumo de recursos. •  Reforçar a utilização das energias  
renováveis no consumo energético das 
instalações.

77..CCoommuunniiccaaççããoo  •  Reconhecimento por parte da  •  Reforçar a comunicação das práticas de
sociedade e colaboradores, das  responsabilidade social empresarial da REN;
práticas de sustentabilidade da REN  •  Incorporar princípios de responsabilidade 
nas várias vertentes de negócio; social no processo de selecção e avaliação
•  Satisfação das partes interessadas de fornecedores; 
da REN; •  Melhorar os mecanismos de resposta
•  Consolidação do posicionamento  às reclamações.
da REN no domínio das novas 
tecnologias, inovação e investigação.
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1.1 Perfil da REN

A REN desenvolve a sua actividade essencialmente
em duas áreas de negócio:

• O transporte de electricidade em muito alta tensão
e a gestão técnica global do Sistema Eléctrico
Nacional, sendo titular da concessão de serviço público
para a exploração da rede de transporte, a única
rede em muito alta tensão em Portugal Continental;
• O transporte de gás natural em alta pressão e a
gestão técnica global do Sistema Nacional de Gás
Natural, a recepção, o armazenamento e a
regaseificação de gás natural liquefeito, em terminal
oceânico e o armazenamento subterrâneo de
gás natural, sendo titular das respectivas concessões
de serviço público.

A actividade da REN é desenvolvida num exigente
quadro regulamentar, definido pelos contratos de
concessão de serviço público celebrados com o
Estado e pelos regulamentos estabelecidos, quer
pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG),
quer pela Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos (ERSE), a fim de permitir um
desempenho equilibrado e sustentado na gestão
financeira e económica do Grupo. A REN está também presente no negócio das

telecomunicações através da REN Telecom. Esta
sociedade, inicialmente criada para rentabilizar a
capacidade excedentária da rede de
telecomunicações de segurança da REN – Rede
Eléctrica Nacional, estendeu a sua actividade às
restantes empresas do Grupo.
A REN Trading foi especificamente constituída para
gerir os Contratos de Aquisição de Energia (CAE)
que não foram objecto de cessação antecipada,
nomeadamente os CAE referentes ao centro
electroprodutor térmico do Pego e do centro 
electroprodutor térmico da Tapada do Outeiro, na
sua gestão, comercialização e desenvolvimento. 
Da REN faz ainda parte uma unidade de serviços
partilhados, a REN Serviços, que presta às empresas
do Grupo serviços de suporte ao negócio. 
A REN está ainda presente no negócio de 
comercialização de energia, através da participação
em 90% no Operador do Mercado Ibérico de
Energia, S.A. (“OMIP”), o pólo português do mercado
Ibérico para a transacção de derivados de 
electricidade. Adicionalmente, o Estado Português
outorgou à REN uma concessão para a gestão
duma zona piloto de produção de energia eléctrica a
partir da energia das ondas, com o objectivo de
estimular a investigação e o investimento nacional e
internacional num domínio de elevado potencial.

Indicadores chave

Económicos 2007 2008 2009

Resultados líquidos (milhões de euros) 145,2 127,4 134,0

Impostos (milhões de euros) 1,2 1,2 0,7

Custos com pessoal (milhões de euros) 42,6 49,7 48,0

Dividendos ordinários distribuídos (milhões de euros) 87,0 88,1 87,1

Activos totais líquidos (milhões de euros) 3.970 3.823 4.294,1

Investimento em I&D (milhões de euros) 0,305 1,491 0,986**

Rating Standard & Poor’s – curto prazo - A1 A1

Rating Standard & Poor’s – longo prazo - A+ A+

Moody's - longo prazo A2

Valor económico directo criado (1) 315 314 314

Valor económico directo distribuído (2) 259 274 265

Valor económico directo dos accionistas retido 56 40 48

Operacionais 2007 2008 2009

Energia Eléctrica Fornecida (GWh) 49.308* 39.090* 51.084*

Extensão de Linhas Eléctricas (km) 7.426 7.513 7.569

Número de Subestações e Postos de Corte 65 69 73

Capacidade de Transformação (MVA) 23.097 26.194 28.235

Gás natural fornecido (milhares de milhões de m3) 4,1 4,5 4,6

Extensão de Gasodutos (Km) 1.218 1.248 1.267

Capacidade Depósitos GNL (m3 (n)) 2x 120.000 2x 120.000 2x120.000

Capacidade de Armazenagem Subterrânea de Gás (milhões de m3) 66,3 (3) 66,3(3) 138,2

Ambientais 2007 2008 2009

Custos Ambientais (milhões de euros) 6,2 6,1 6,7

Emissões SF6 (tCO2eq) 1.167 397 683

Emissões resultantes de perdas eléctricas na rede (tCO2eq) 269 165 268 415 201 598

Sociais 2007 2008 2009

Número de colaboradores 802 807 746

Donativos (milhões de euros) 0,9 1,0 1,7

Formação (nº de horas/colaborador) 22,9 16,7 23,1

Taxa de rotatividade (%) 2 5 10,59

(1) Valor económico directo criado – corresponde ao somatório de: valor acrescentado líquido (VAL) (366M€); proveitos líquidos não inerentes 
ao VAB (36M€); proveitos financeiros (8M€); dividendos de empresas participadas (3,3M€); subtraído de outros custos e perdas (100M€).  
(2) Valor económico directo distribuído - corresponde ao valor de custos com os colaboradores e corpos gerentes (48,0M€); dividendos pagos aos
accionistas (89,2M€); pagamento de juros (76,0M€); pagamentos ao estado em impostos (0,7M€) e IRC (51,0M€); e apoio à comunidade (donativos: 1,7M€).
(3) O volume indicado nos anos seguintes expressa a capacidade máxima disponível para fins comerciais, a qual é condicionada pela 
termodinâmica específica da armazenagem de gás natural em alta pressão em cavidades salinas.
(*) A partir de Janeiro de 2007, a Energia Fornecida passou a contabilizar as entregas físicas da REN, mais a produção embebida na rede de distribuição.
(**) Estes valores não incluem os custos com o pessoal que participou em actividades de I&D.

No ano de 2008, a ERSE efectuara alterações ao
modelo de regulação económica do sector da
electricidade, introduzindo, a partir do início de
2009, vários incentivos à actividade de transporte
de energia eléctrica. Para a parametrização do
incentivo relativo aos novos investimentos no
transporte de electricidade, que envolve a
valorização regulatória desses investimentos a
“custos de referência”, a ERSE em parceria com a
REN, solicitou um estudo sobre esta matéria, para
uma tomada de posição sobre o assunto por parte
daquela entidade.
No domínio da regulação económica do sector do
gás natural, a ERSE promoveu, durante o ano de
2009, a revisão dos regulamentos, a qual foi
objecto de consulta pública  durante o mês de
Novembro e de uma sessão pública realizada a 4
de Dezembro. No âmbito deste processo, a REN
apresentou à ERSE uma proposta de alteração
regulamentar que visa melhorar a eficiência e
competitividade das empresas e a
sustentabilidade do sector. 

Regulação económica da REN
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O compromisso de plena exploração das sinergias
proporcionadas pela junção dos negócios da
transmissão de electricidade e do transporte,
armazenagem e regaseificação de gás natural, foi
publicamente assumido pela REN aquando da 
1.ª fase de privatização da REN SGPS, realizada
em Julho de 2007.
Com esse objectivo foi criada a REN Serviços, cuja
actividade operacional principiou em Abril de 2008,
e iniciado o Projecto SINERGIAS que, mobilizando
toda a empresa, visa aumentar a qualidade e a
eficiência dos serviços de  backoffice prestados às
empresas do Grupo,  optimizando processos,
racionalizando recursos e reduzindo custos.
No decurso do 1.º semestre de 2009, com o apoio
de uma empresa de consultoria especializada em
optimização de centros de serviços partilhados,
desenvolveram-se as três primeiras fases deste
projecto que permitiram:

1. Identificar e quantificar oportunidades de
racionalização de processos e recursos e de redução
de custos, através de benchmarks de eficiência,
custo e qualidade, por processo;
2. Identificar 87 “iniciativas”, através de benchmark
de práticas, cuja implementação conduzirá ao
aumento da qualidade e eficiência do serviço
prestado e à redução de custos. Estas “iniciativas”
abrangem, designadamente, aspectos 
reorganizativos, reengenharia de processos, melhoria
de sistemas e oportunidades de outsourcing;
3. Definir um primeiro plano/compromisso de
implementação das “iniciativas”, no período 2009
a 2011, com os respectivos objectivos de 
redimensionamento. Foi ainda efectuado um 
diagnóstico de competências, com vista à elaboração
de planos de formação e desenvolvimento das
competências necessárias à consecução das 
melhorias perspectivadas para os processos.

A quarta fase do projecto, “Implementação das
Iniciativas”, iniciou-se em Setembro de 2009 e
tem vindo a ser realizada, exclusivamente, com os
recursos próprios da empresa.

Das actividades desenvolvidas, no âmbito desta
fase, salientam-se as seguintes:

• Nomeação dos responsáveis pela implementação
das “iniciativas” aprovadas pelo Conselho de
Administração e constituição das respectivas equipas;
• Identificação das “iniciativas críticas” e redesenho
dos processos envolvidos (em curso);
• Estimativa orçamental de eventuais encargos
associados às “iniciativas”;
• Especificação das implicações das “iniciativas”
nos sistemas de informação (em curso);
• Identificação e planeamento das “iniciativas
quick-win”;
• Planeamento da implementação das restantes
“iniciativas” (em curso);
• Desenvolvimento de plano de formação, 
qualificação, reenquadramento e 
reformas/pré-reformas (em curso).

Das 26 “iniciativas quick-win” identificadas, foram
implementadas, até ao final do ano, as seguintes:
• Criação da Divisão Gestão Administrativa e
Logística;
• Redução de cheques manuais;
• Alinhamento da organização responsável pelos
processos de Contabilidade e Finanças  por processo;
• Harmonização de políticas financeiras dos
negócios do Gás e Electricidade;
• Descentralização do carregamento do 
orçamento e automatização dos forecasts;
• Utilização da IntraRen como ferramenta de gestão
e partilha de informação durante os projectos;
• Centralização de processos de  RH a nível 
corporativo;
• Desintermediação da marcação e gestão de
exames de Medicina do Trabalho;
• Optimização de Bolsa Única de Candidaturas,
potenciando a alimentação automática de dados;
• Implementação de uma ferramenta de gestão
de call centers para o HelpDesk;
• Redução da dispersão geográfica, centralizando
os recursos da Divisão Sistemas de Informação
em Ermesinde, Sacavém e Av. E.U.A.;
• Reformulação e/ou formalização do modelo de
governo e reporte QAS.

Uma vez finalizado este projecto, a REN Serviços
situar-se-á ao nível das melhores práticas no 
sector dos serviços partilhados, tanto ao nível dos 
processos como da organização e tecnologia.

Caso de estudo

Projecto SINERGIAS

90%

100%

100%

REN Telecom

OMIP

REN Trading

100%
REN Serviços

100%

100%

100%

100%

REN Rede Eléctrica

REN Gasodutos

REN Armazenagem

REN Atlântico

Gasoduto Braga–Tuy (51%)

Gasoduto Campo Maior–Leiria–
–Braga (88%)

Actividades principais

Concessão de electricidade

Concessões de gás

Perfil da REN



Em linha com a estratégia de negócio, a REN
deu início, em Março de 2009, a um projecto
denominado “+Sustentabilidade”, desenvolvido com
o apoio de uma empresa de consultoria externa. 
Este projecto, cuja fase conceptual se prevê concluir
em Junho de 2010, tem como principal
objectivo melhorar a integração dos aspectos
de sustentabilidade nos diferentes processos de
negócio da organização.

Principais desenvolvimentos em 2009:

Reavaliação da importância das partes interessadas,
incluindo a identificação e avaliação das suas
necessidades e expectativas
• Identificação e mapeamento das partes
interessadas mais relevantes; 
• Dinamização interna de focus group meetings
e entrevistas a colaboradores;
• Realização de entrevistas individuais a 
12 entidades externas consideradas representativas
dos principais grupos de interesse;
• Validação dos temas materialmente relevantes
para a REN e para o sector energético no âmbito do
desenvolvimento sustentável;
• Realização de diagnóstico à aderência
aos princípios da inclusão, relevância e resposta da
norma AA1000 APS (2008). 

Alinhamento com as melhores práticas nacionais,
internacionais e do sector e reforço 
do posicionamento da REN em matéria de 
desenvolvimento sustentável
• Participação em diversos inquéritos sobre o desem-
penho da REN (ex: Carbon Disclosure Project 2009);
• Preparação de um plano de acção de
sustentabilidade para o período 2010-2012.

Diagnóstico da situação actual e planeamento
da implementação de um sistema de gestão
de responsabilidade social, de acordo
com as normas SA8000 e NP4469-2007

Comunicação interna e externa do desempenho e
compromissos 
• Projecto de reestruturação do sítio da REN na
Internet em matéria de sustentabilidade;
• Publicação de uma brochura relativa ao 
desempenho de sustentabilidade da REN em 2008. 
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1.2 

A REN adoptou um modelo de governo societário
em que a administração da empresa se encontra
atribuída ao Conselho de Administração, a sua
gestão está cometida à Comissão Executiva e a
supervisão e acompanhamento da sua actividade é
exercida pela Comissão de Auditoria, cabendo ao
Revisor Oficial de Contas o exame das
demonstrações financeiras da sociedade. 
O Conselho de Administração é composto por treze
membros, dos quais três integram a Comissão de
Auditoria. O Conselho de Administração incluiu,
durante o ano de 2009, um total de oito membros
não executivos, dos quais quatro são independentes.
Para os temas de sustentabilidade, a Comissão
Executiva da REN é apoiada pela Divisão de
Sustentabilidade e Sistemas de Gestão da REN
Serviços, a quem compete gerir e implementar a
estratégia definida ao nível da Comissão Executiva e
monitorizar a agenda do desenvolvimento
sustentável do Grupo.
Neste contexto, a Comissão Executiva da REN
nomeou um Conselho de Responsabilidade Social
Corporativa que se constitui como um órgão
consultivo da Comissão Executiva para assuntos
estratégicos da sustentabilidade.
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O ano de 2009 ficou marcado pela alteração de
algumas participações, nomeadamente as detidas
pela Parpública – Participações Públicas SGPS, S.A.
(Parpública), pela Caixa Geral de Depósitos, S.A.
(CGD) e pela Gestmin SGPS, S.A:

• A Gestmin SGPS, S.A. comunicou que, devido a um
processo de fusão simples, as acções e os respectivos
direitos de voto da REN passaram a ser propriedade
da Gestfin, SGPS, S.A., com data valor de 31 de
Dezembro de 2008;
• A Parpública comunicou que adquiriu à CGD
20.826.000 acções não privatizadas da REN (tipo B),
representativas de 3,9% do capital social, passando a
ser imputáveis à Parpública, directa e indirectamente,
49,9% dos direitos de voto da REN;
• A CGD passou a deter directamente, em 30 de
Dezembro, 5 868 660 acções não privatizadas (tipo
B) representativas de 1,12% do capital social e dos
direitos de voto da REN, e, indirectamente, 331.895
acções reprivatizadas (tipo A), deixando assim de
deter participação qualificada, nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 20.º do CVM.
Assim a composição accionista em 31 de Dezembro
de 2009, pode ser resumida da seguinte forma:

� www.ren.pt > Grupo REN > Estrutura Accionista

Principais linhas de orientação estratégica:
Elaboração

de um Plano de

Comunicação

Comunicação do

Desempenho

Consulta

a Partes

Interessadas

Externas

Consulta

a Partes

Interessadas

Internas

Focus Group

Realização

do Diagnóstico

de aderência

à Norma

AA1000 (APS)

Identificação

dos Temas

Relevantes

Elaboração do
Diagnóstico de Aderência

à Norma de
Responsabilidade

Social
NP 4469

Elaboração de

 um Plano de

Acções de

Sustentabilidade

Estratégia

Estrutura accionista
Capitalpor,
SGPS, SA
46,0%

Parpública,
SGPS, SA
3,9%

CGD, SA
1,2%

Logoenergia,
SGPS, SA
8,4%

Gestifin,
SGPS, SA
5,2%

EDP
Energias de
Portugal, SA

5,0%

Oliren,
SGPS, SA
5,0%

Rede Eléctrica
de España, SA

5,0%

Free Float
20,3%

Fonte: R&C 2009 REN

1.2 Modelo de Governo

Estrutura Accionista

Promover a Sustentabilidade Ambiental,
a Investigação e o Desenvolvimento

•  Promover iniciativas que minimizem o impacte
ambiental da actividade da REN
•  Estar na vanguarda tecnológica e de desempenho
das redes

•  Desenvolver as redes de transporte de electricidade
e gás natural preparando-as para necessidades de
longo prazo
•  Alavancar competências técnicas

• Liderar o processo de integração das
infra-estruturas de transporte, armazenamento
e gestão das redes de electricidade e gás natural

• Alcançar eficiência de custos
• Aumentar a segurança e fiabilidade das redes

• Optimizar a estrutura de capital
• Manter um rating de crédito sólido

• Criar valor para o accionista
• Criar um nível de distribuição de dividendos
competitivo

Focar-se nas principais actividades
reguladas em Portugal

Criar uma infra-estrutura
energética integrada

Melhorar o desempenho operacional
e da qualidade de serviço

Prosseguir uma estrutura
de capital eficiente

Maximizar o valor do accionista



Revisor oficial de
contas

Comissão de
vencimentos

Assembleia geral

Comissão de
auditoria

Conselho de
administração

Electricidade

Comissão executiva

Gás

Secretário da
sociedade

Trading Suporte Outros

Relações com o investidor

Gabinete de auditoria interna*

Relações internacionais

Comunicação e imagem

Regulação e tarifas

Operador de mercado ibérico

Telecomunicações

Participações

Recursos humanos

Controlo de gestão

Serviços de suporte

Sistemas de informação

Gestão financeira

Planeamento de longo prazo

Contabilidade

Orçamento e
controlo orçamental

Jurídica

Sustentabilidade e
sistemas de gestão

Comercialização

Gestão de contratos

Serviços de trading

Planeamento

Gestão do sistema

Transporte

Operação de manutenção

Equipamento

Armazenamento subterrâneo

Operação e manutenção

Equipamento

Recepção, armazenamento e
regaseificação de GNL

Operação de manutenção

Equipamento

Gestão de mercados

Gestão do sistema

Sistemas

Equipamento

Planeamento de rede

Produção em regime especial

Exploração

* Com reporte directo à comissão de auditoria

Auditores externos

Rede

Conselho de
Responsabilidade
Social Corporativa
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Conselho de Responsabilidade Social Corporativa

Para mais informação sobre estrutura funcional e o Governo da Sociedade da REN consultar:
� www.ren.pt > Governo da Sociedade
• Relatório de Governo Societário 2009
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Os comportamentos, acções e decisões profissionais
dos colaboradores das empresas do Grupo, devem
obedecer ao cumprimento de princípios, códigos e
responsabilidades no seu relacionamento com os
agentes do mercado, os reguladores, entidades
oficiais e prestadores de serviços. 
Os princípios e os valores éticos em que se baseiam
o relacionamento entre colaboradores e o

relacionamento destes com terceiros, estão expressos
em diversos códigos e políticas que a REN publica e
subscreve, dos quais se destacam o Código de
Conduta da REN. Está estabelecido um canal interno
para comunicação à Comissão de Auditoria de
irregularidades e violações a códigos e princípios
éticos e de conduta.
Recorda-se que a REN subscreve desde 2005 os
princípios do Global Compact relativos a direitos
humanos, relações laborais, preservação do
ambiente e combate à corrupção. 

1.3 Gestão do Risco

A gestão do risco é intrínseca à gestão das
actividades da REN no curto, médio e longo prazos.
Em 2009, a REN criou o Gabinete de Auditoria
Interna ao qual atribuiu, entre outras funções, a
revisão das políticas de risco de gestão e de controlo
interno em vigor, a avaliação do grau de
implementação do controlo interno da actividade e a
gestão do risco ao nível estratégico e de topo, onde
se inclui a gestão da matriz de risco do Grupo.
Do ponto de vista operacional o Gabinete de
Auditoria Interna depende da Comissão de Auditoria.
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A Comissão de Auditoria contemplou, no seu plano
de actividades para o exercício de 2009, a realização
de diversas diligências de acompanhamento dos
sistemas de controlo interno, tendo como princípios:

• Identificação tempestiva de riscos de negócio e de
controlo interno que tenham impacto na informação
financeira;
• Análise do sistema de processamento de
informação;

• Riscos de fraude;
• Controlo dos riscos decorrentes do exercício das
actividades do Grupo, designadamente nas áreas
cuja actividade dê lugar aos riscos operacionais mais
importantes;

• Conformidade das operações e negócios do Grupo
com as disposições legais e regulamentares
aplicáveis, bem como com as políticas gerais e os
regulamentos da empresa.

Na prossecução da sua actividade, a REN
identificou como riscos mais relevantes para a 

actividade do Grupo: 

• Risco Regulatório;
• Risco Operacional; 
• Risco Financeiro;
• Risco Recursos Humanos;
• Risco Tecnologias de Informação.

Na avaliação dos riscos é tida em consideração a
probabilidade de ocorrência e o impacto nos diversos
negócios da cadeia de valor da actividade da REN.
A conjugação destas duas variáveis define o impacto

global do risco na actividade da REN (grau de 
severidade) e, consequentemente, a prioridade de
actuação. 
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Esquema da metodologia de Gestão de Riscos

Risco

Operacional

Conduta

O Código de Conduta da REN abrange áreas como: igualdade de tratamento e não discriminação, dever de
lealdade, independência e responsabilidade, conflito de interesses, relações com os accionistas, relacionamento
com entidades de regulação e supervisão, relacionamento com fornecedores, cumprimento de legislação.

Encontram-se em fase de revisão para a adopção de um único código que defina os princípios éticos de conduta
relativos à independência funcional do operador da rede de transporte de electricidade e dos operadores das
infra-estruturas de gás natural.

Compromisso assumido, desde 2005, de cumprimento dos dez princípios fundamentais nas áreas de: direitos
humanos, direitos do trabalho, protecção ambiental e combate à corrupção. 

Com o objectivo de reforçar o empenho da REN no combate à corrupção, em 2009, a REN associou-se às diversas
empresas e associações portuguesas que assinaram a carta internacional contra a corrupção, uma iniciativa que
pretende alertar para a importância de combater deste tema.

Apresenta os princípios que orientam as actividades da REN em relação à protecção ambiental.
Expressa as directrizes para a qualidade de serviço e ao cumprimento dos requisitos contratuais.
Define um conjunto de directrizes que visam a redução da ocorrência de acidentes, através da minimização da
exposição ao risco. 
Apresenta os princípios de prevenção da ocorrência de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas, 
acidentes de trabalho e doenças profissionais, de forma a assegurar e manter elevados padrões de desempenho
em matéria de segurança e saúde ocupacional.
Estabelece os princípios para promover, quer internamente quer em parceria com outras entidades, a 
investigação, o desenvolvimento e a inovação no domínio dos serviços prestados, da organização empresarial,
dos processos e da comunicação.

Expressa o compromisso no respeito pelos direitos humanos, garantia da igualdade de oportunidades, 
conciliação da vida profissional/pessoal dos colaboradores, minimização dos impactes ambientais, apoio a 
iniciativas com as comunidades e sociedade em geral e o combate à corrupção.

Expressa o compromisso de não discriminar as pessoas que têm o Vírus de Imunodeficiência Humana (VIH), de
facilitar a divulgação de materiais informativos sobre a infecção do VIH e de facilitar o acesso aos cuidados de
saúde e à protecção social em condições de igualdade.

Código de Conduta 

Códigos de Conduta
Específicos 

Global Compact
www.globalcompact.org 

Carta Internacional 
Anti-corrupção

Política de Qualidade,
Ambiente e Segurança 

Política de
Responsabilidade Social

Código de Conduta
Empresas e VIH

Códigos e Políticas Princípios

Para aceder a estas políticas consultar: www.ren.pt 

Competências da Comissão de Auditoria

A Comissão de Auditoria dispõe de autoridade e
encontra-se sujeita aos deveres estabelecidos na
lei e nos estatutos da REN, competindo-lhe, em
especial:

• Fiscalizar a administração da Sociedade e vigiar
a observância da lei e do Contrato de Sociedade; 
• Verificar a exactidão dos documentos de
prestação de contas preparados pelo Conselho 
de Administração e fiscalizar a respectiva revisão; 
• Fiscalizar o processo de preparação e de
divulgação de informação financeira; 
• Propor à Assembleia Geral a nomeação 
do revisor oficial de contas; 
• Convocar a Assembleia Geral sempre 
que o presidente da respectiva mesa o não faça.

Esquema da metodologia de gestão de risco

Im
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(Re) identificar
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ortar

Definir acçõesde mitigação

1.3 Gestão do Risco

Combater a corrupção
em todas as suas formas

Resposta a todos os princípios
do Global Compact
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A eficácia do controlo do risco operacional permite
alcançar elevados níveis de serviço, apresentados no
capítulo “Garantia de Abastecimento e Continuidade
no Transporte de Energia”. Para os diferentes tipos
de riscos identificados, e independentemente do seu
potencial impacto, são estabelecidas medidas de 
prevenção ou eventual mitigação dos seus efeitos na
fiabilidade, garantia e qualidade do serviço.
A Rede Nacional de Transporte do Gás Natural em
alta pressão é monitorizada em contínuo a partir do
Centro de Despacho principal, localizado em Bucelas,
cuja redundância é garantida através de uma
instalação do mesmo tipo, situada em Pombal – o
Centro de Despacho de Emergência. Sempre que se
verifica a ocorrência de uma situação anómala no
Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN), detectada
ou comunicada ao Centro de Despacho do
Operador da RNTGN, com possibilidade de evolução
para uma situação de crise/emergência, a actuação
do Centro de Despacho passa a reger-se de acordo
com o definido no procedimento específico para a
actuação em “situações de crise”, procedimento este
que se baseia nos princípios, definições e
classificações constantes no Manual de Segurança e
no Plano de Segurança e Emergência da REN
Gasodutos. Para garantir o correcto funcionamento
do Centro de Despacho de Emergência, é efectuado
anualmente um exercício com passagem da
supervisão e do controlo do sistema, do Centro de
Despacho Principal para o Centro de Despacho de
Emergência, de acordo com os diversos Planos de
Contingência existentes internamente nos domínios
operacional e de apoio do sistema.
Por sua vez a Rede Eléctrica tem um centro de
controlo e um centro de operação que funcionam
em complementaridade e podem, em caso de
catástrofe, assegurar na íntegra as duas funções.
Ambos têm as mesmas capacidades informáticas,
estando separados geograficamente os servidores
que suportam a funcionalidade do sistema 
permitindo, desta forma, garantir a supervisão do
sistema eléctrico em caso de desastre grave em 
qualquer um dos centros. O Centro de Controlo,
assegura a gestão do Sistema Eléctrico Nacional, das
interligações e dos centros electroprodutores
despacháveis. A partir do Centro de Operação da
Rede realiza-se a supervisão do funcionamento e a
operação remota das instalações da Rede Nacional
de Transporte, bem como a gestão do interface com
as redes de distribuição em alta tensão.

8 www.ren.pt > Electricidade > Centro de Informação >
> Publicações > Manuais de Procedimentos

A gestão de infra-estruturas estratégicas implica o
desenvolvimento de acções com vista à mitigação
dos riscos que coloquem em causa a qualidade do
serviço, a integridade das infra-estruturas, a
ininterruptibilidade do fornecimento, bem como a 
salvaguarda das áreas vizinhas, a diferentes níveis:

Nível - Planeamento
• Electricidade - Através de ferramentas sofisticadas
de simulação, são previstos e estudados os cenários de
repartição da produção, o nível de trocas internacionais
e o consumo de electricidade em cada ponto da rede
considerados representativos para o funcionamento
global do SEN, com o objectivo de garantir uma evolução
equilibrada do sistema que responda às necessidades
dos utilizadores em termos de qualidade de serviço.
A expansão da rede é definida atendendo a critérios
e padrões de segurança aprovados pela ERSE e que
seguem as orientações da ENTSO-E garantindo, em
particular, que a falha isolada de qualquer elemento
da rede não põe em causa a segurança do sistema
nem a alimentação dos consumos. 

• Gás – O desenvolvimento das infra-estruturas da
RNTIAT é planeado a partir das solicitações de
ligação à rede de transporte de novos pontos de
consumo, das previsões de crescimento da procura
realizadas com recurso a modelos econométricos e
da previsão das pontas de consumo com base na
respectiva evolução histórica, incluindo a sua distribuição
por natureza dos vários segmentos de mercado e
respectiva distribuição geográfica. Esta informação é
utilizada em ferramentas de simulação que permitem
prever e determinar o aparecimento de possíveis
congestionamentos, bem como testar e optimizar as
soluções necessárias para os resolver antes de se
declararem. Ao nível da satisfação da procura e da
segurança do abastecimento, os mesmos modelos
permitem estimar as necessidades de armazenamento
de gás natural e de gás natural liquefeito e a necessidade

de pontos de entrada/saída adicionais da rede de
transporte em alta pressão, de modo a corresponder
às necessidades dos agentes de mercado e a satisfazer
ao longo do tempo o critério n-1 de redundância
em relação à infra-estrutura que contribui mais
significativamente para o abastecimento de gás 
ao país.

Nível - Projecto e construção
• Electricidade – Nesta fase são utilizadas as mais
recentes e fiáveis tecnologias nos seus equipamentos,
máquinas e sistemas de automação e protecção. São
seguidas normas regulamentares europeias sobre
projecto de linhas e de subestações, estando os
respectivos procedimentos técnicos de projecto, de
construção e manutenção, apoiados em sistemas 
de gestão certificados para as áreas de qualidade,
ambiente e segurança. Mesmo no âmbito da 
protecção de pessoas e bens, designadamente no
que diz respeito à saúde, são seguidos os regulamentos
nacionais e as recomendações da Organização
Mundial de Saúde, sendo ainda promovidas
monitorizações regulares dos parâmetros significativos.
• Gás – São utilizados materiais, equipamentos e
técnicas construtivas e métodos de inspecção e
ensaio exigentes, que têm contribuído para um
elevado nível de desempenho e garantia 
de qualidade da infra-estrutura.

Nível - Operação e manutenção 
• Electricidade – Todas as infra-estruturas da rede
de transporte de electricidade são supervisionadas
em permanência através de sistemas de automação
e protecção instalados nas subestações que 
comunicam em tempo real, através da rede de
telecomunicações de segurança da REN, com as
duas salas de comando do Gestor do Sistema. Em
caso de perturbação (incidente) existe, em primeiro
lugar, a possibilidade de actuação remota para
reposição do serviço ou reconfiguração da rede e
apenas quando é necessário são chamadas a intervir
as equipas de assistência estrategicamente
posicionadas ao longo do território nacional.
É também possível recorrer a meios dos fornecedores
de serviços para recuperar rápida e eficazmente a
infra-estrutura eventualmente afectada por qualquer
situação de emergência. A actividade de
manutenção é essencialmente planeada e de índole
preventiva. Todas as instalações são periodicamente
inspeccionadas recorrendo-se para as linhas aéreas a
inspecções por helicóptero especialmente equipado
para detectar anomalias técnicas e distâncias a
obstáculos que possam pôr em perigo a segurança
do seu funcionamento. As práticas e a eficiência das
actividades de manutenção são sujeitas, desde 1998,
a “benchmarking” internacional de dois em dois anos
com resultados muito positivos – a Rede Eléctrica
Nacional, no exercício de 2009, situou-se no quadrante
de maior eficiência e melhor desempenho global.

Risco operacional

A segurança das infra-estruturas é alvo de
inúmeras inspecções, como foi o caso da vistoria
realizada pela Direcção-Geral de Energia e
Geologia (DGEG) à linha aérea entre a Refinaria
e a Subestação de Sines.



32 | Acção e política de dividendos Acção e política de dividendos | 33

Relatório de Sustentabilidade 2009

• Gás – Diariamente, a gestão técnica do sistema
valida as programações e nomeações de
movimentação de gás dos agentes de mercado,
verificando a sua coerência e compatibilização ao
nível das infra-estruturas da RNTIAT e das
interligações com a rede da Enagás (congénere
espanhola). No caso do transporte em alta pressão,
são gerados perfis de procura e de oferta para os
dias seguintes (look-ahead) e procede-se à
correspondente análise de viabilidade física através
de ferramentas de simulação do sistema, partindo da
situação real das variáveis de processo retirada da
base de dados do sistema SCADA. Através deste 
sistema procede-se à monitorização em tempo real
do comportamento de toda a rede de transporte em
alta pressão. Todas as ferramentas de monitorização
e simulação estão disponíveis no  Centro de 
Despacho Principal e no Centro de Despacho de
Emergência (instalação redundante), com 
actualização sincronizada das respectivas bases de
dados. A implementação da aplicação informática
para a gestão da manutenção permitirá, entre outras
funções, o registo e controle de todas as actividades
de manutenção, de indicadores de gestão, de 
qualidade de serviço e a sua consequente publicação
periódica. Ainda neste domínio, a REN iniciou, no
último trimestre de 2009, numa unidade piloto, a
implementação, de uma nova metodologia de
manutenção o RCM II (Reliability Centered
Maintenance), que permitirá a identificação dos
modos de falhas funcionais, a sua hierarquização, as
consequências das falhas e a definição das acções
de manutenção, economicamente justificáveis, para
a sua reparação. Está ainda em curso, a
implementação de um sistema que consiste na
utilização combinada de sensores GPS, sensores
laser e câmaras de vídeo digitais, que permitirá uma
análise mais eficaz e completa da integridade da 
infra-estrutura. Actualmente são realizadas acções de
controlo, vigilância, manutenção, limpeza, inspecção,
avaliação de erosão, entre outras.

Quer nas actividades de construção, quer nas 
actividades de manutenção, para além dos recursos
humanos próprios, a REN conta com um conjunto de
fornecedores portugueses e internacionais de 
elevada qualidade que a ajuda a garantir a 
segurança das redes, cuja excelência se encontra
espelhada nos indicadores operacionais.
Ainda no âmbito da vigilância das infra-estruturas
das redes de electricidade e de gás, realçam-se os
seguintes mecanismos de controlo de segurança:

• Realização de simulacros internos;
• Supervisão em obra das condições de segurança;
• Realização de auditorias ao Sistema de Gestão da
Segurança; 
• Realização de auditorias no âmbito da Directiva
SEVESO à REN Atlântico e à REN Armazenagem.

Adicionalmente e de forma a garantir a recuperação
tecnológica dos sistemas de informação em caso de
catástrofe, a REN dispõe de um Plano de
Recuperação Tecnológica articulado com os Planos
de Emergência Interno (PEI) do Grupo para as diversas
instalações que visam a continuidade do negócio.
Ao abrigo da Directiva de Responsabilidade Ambiental,
a REN iniciou, em 2009, uma fase de negociação
com entidades seguradoras para a constituição
de um seguro, ou produto similar, que inclua as
actividades abrangidas por aquele diploma legal.

Em 2006 deu-se um primeiro passo de
sistematização do diálogo através da identificação,
caracterização e avaliação das partes interessadas de
acordo com os seis critérios descritos na Norma
AA1000 Stakeholders Engagement Standard. Este
trabalho foi desenvolvido com base no binómio
impacto da parte interessada na tomada de decisão
da REN versus impacto da REN na 

actividade/desempenho da parte interessada. 
Em 2009 fez-se uma revisão exaustiva do trabalho
anterior. Este processo teve como ponto de partida a
validação da importância dos grupos de partes
interessadas para a REN face às mudanças
organizacionais e de negócio que ocorreram desde
2006. Desta reavaliação resultou o mapeamento dos
grupos de partes interessadas mais relevantes,
prosseguido pela realização de consultas a entidades
representativas dessas partes interessadas, com o
objectivo de se identificarem os temas mais
importantes para cada grupo.

A rede de transporte de electricidade foi seriamente
afectada pelo temporal que ocorreu na Zona Oeste
do País em Dezembro de 2009, mas não se
registaram consequências para a continuidade do
fornecimento de energia. Este facto deve-se não só à
redundância da rede e ao projecto das infra-
estruturas mas também ao processo de planeamento
anual de indisponibilidades que, através de uma
rigorosa análise de risco e forte comunicação entre

Incidentes na Rede Nacional de Transporte de Electricidade a 23 de Dezembro 2009 

na região Oeste e Algarve.

Incidentes na RNT na região Oeste
Batalha

Rio Maior Zêzere

Linhas indisponíveis

Sul de Portugal (Lisboa, Alentejo e Algarve)

Espanha
(xxxx)

Carregado

todas as áreas intervenientes, permite obviar
situações de eliminação de redundâncias em
períodos de intervenção na rede, permitindo deste
modo a continuidade do fornecimento e
minimização da afectação do nível de serviço. A
ocorrência do fim do ano caracterizou-se como um
evento climático pontual e extraordinário, para as
latitudes e padrão climático do País, com ventos na
ordem dos 195 km/h.

1.4 Diálogo com as Partes

interessadas

No universo REN apenas a REN
Atlântico e Armazenagem são
abrangidas pela directiva SEVESO, dado
que são as únicas que armazenam gás
natural, uma na fase líquida e a outra 
na fase gasosa, em quantidades que
ultrapassam o limiar inferior admitido 
na legislação aplicável. Ambas as
empresas têm implementados sistemas
de gestão da segurança para a
prevenção de acidentes graves. 

Curiosidade: A cidade de Seveso, em Itália, tornou-se mundialmente
famosa quando, em 10 de Julho de 1976, os tanques de armazenagem
na indústria química ICMESA romperam, libertando vários quilogramas
da dioxina na atmosfera. O produto espalhou-se numa grande área na
planície Lombarda, entre Milão e o lago de Como. 
Devido à contaminação mais de 70.000 animais morreram. Acredita-se
que não tenha havido mortes de seres humanos directamente
vinculadas ao acidente, mas 193 pessoas nas áreas afectadas sofreram
de outras doenças. Mais tarde este evento veio a ser conhecido como o
Desastre de Seveso ou Acidente de Seveso.
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A consulta às partes interessadas externas consistiu
na realização de entrevistas individuais a representantes
de Accionistas, Instituições Financeiras, Proprietários,
Entidades Oficiais, Colaboradores, Entidades
Reguladoras, Produtores de Energia, Distribuidores
de Energia, Fornecedores de Bens e Serviços. 
As partes interessadas internas foram consultadas
através de focus group meetings e entrevistas individuais.
Os temas materiais com base nas expectativas das
partes interessadas mais relevantes foram cruzados
com os temas resultantes de uma análise de
benchmark realizada a empresas internacionais
líderes do sector em sustentabilidade e sobre temas
prospectivos identificados para o sector energético.

Em 2009 realizou-se um estudo de satisfação, 
dirigido às entidades oficiais (Entidades Reguladoras,
Administração Pública Central e Institutos do Estado,
Administração Pública Regional e Local) com quem
a REN se relaciona, para avaliação da qualidade do
relacionamento, da informação prestada pela REN
àquelas entidades e do respectivo nível de satisfação.
O resultado alcançado demonstrou uma satisfação
média global positiva, com destaque para a 
dimensão de “Qualidade da prestação da informação”.
Ainda no âmbito do relacionamento com as entidades
oficiais, têm sido emitidos inúmeros pareceres em
resposta a pedidos de Câmaras Municipais ou de
particulares, o que em 2009 perfez um total de 
128 pareceres (ver quadro na página seguinte).

Partes interessadas na REN

Impacto da parte interessada na REN

Colaboradores

Distribuidores de energia

Proprietários

Accionistas
Produtores de energia

Fornecedores de bens
e serviços
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Instituições financeiras

Entidades oficiais
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REN
Trading

Instituições financeiras

Colaboradores

Distribuidores de energia

Proprietários

AccionistasProdutores de energia

Fornecedores de bens
e serviços

Entidades
reguladoras

Entidades oficiais

Partes interessadas mais relevantes para a REN

Temas materiais

OMP

REN
Trading

Comunicação

Fiabilidade, qualidade,
garantia do fornecimento

e integração dos mercados

Inovação
e desenvolvimento

tecnológico

Segurança e mecanismo
de prevenção de
situações de crise

Transparência na
comunicação com

os agentes

Protecção ambiental
e prevenção de alterações

climáticas

Qualificação
dos recursos

humanos

Em 2009 realizou-se a 2.ª edição do estudo de
avaliação da qualidade apercebida que a REN
tem vindo a desenvolver no âmbito do projecto
de melhoria do relacionamento com as suas
partes interessadas, que teve início em 2006. Este
ano o estudo incidiu sobre o negócio do gás 
natural e os resultados mostram que a satisfação
média global é positiva. 
Os resultados da 2.ª edição deste estudo podem
ser consultados em:

� www.ren.pt > Destaques>Estudo de avaliação
do Cliente REN_Gás natural 

Entidades oficiais
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Como forma de uniformizar e tornar ainda mais
transparente o processo de contratação de serviços e
empreitadas, iniciou-se em 2009, a implementação
de uma plataforma electrónica de contratação 
pública certificada, com a realização das seguintes
acções: 

• Identificação e formação de todos os utilizadores;
• Comunicação aos fornecedores sobre a utilização
da plataforma electrónica pela REN;
• Obtenção do cartão de cidadão, com assinatura
digital associada, por todos os utilizadores e 
instalação de leitores ópticos para estes cartões;

Por outro lado, está implementado um sistema de
qualificação e avaliação do desempenho dos 
fornecedores e prestadores de serviços que mantém
uma bolsa de entidades qualificadas para as classes
de fornecimento consideradas críticas. Os critérios de
qualificação integram aspectos associados à 
responsabilidade social, segurança no trabalho e
gestão ambiental.
Desta forma, as actividades de construção e
manutenção das infra-estruturas da REN contam
com um conjunto de fornecedores nacionais e 
internacionais de elevada qualidade que ajudam as
equipas internas a garantir a segurança intrínseca da
rede de transporte de electricidade e de gás, 

espelhadas nos indicadores operacionais de
excelência quando comparados com redes
congéneres internacionais. A intervenção dos
prestadores de serviços da REN não pode ser dissociada
dos elevados padrões de segurança em todas as
actividades desenvolvidas ao serviço da empresa.  
Neste contexto, realizou-se, em 2009, a 4ª Sessão
Técnica sobre a Segurança nas Empreitadas de
Construção de Linhas e Subestações da Rede
Eléctrica Nacional. As Sessões Técnicas, realizadas
anualmente sobre temas da segurança, resultaram 
da necessidade de reforçar a sensibilização para o
tema junto dos prestadores de serviços envolvidos
nas obras de construção de infra-estruturas da rede
eléctrica. Adicionalmente, e como forma de incentivo
às boas práticas de segurança, a REN organiza um
evento de atribuição de Prémios de Segurança aos
prestadores de serviços que apresentem melhor
desempenho em matéria de segurança em obra. 
Neste âmbito são atribuídos anualmente dois
prémios de desempenho denominados Mérito na
Gestão da Segurança em Obras de Construção de
Linhas de Muito Alta Tensão (MAT) e Mérito na
Gestão da Segurança em Obras de Construção
de Subestações MAT, como medida de distinção
e incentivo ao bom desempenho em segurança
e saúde do trabalho. Em 2009 teve lugar a 2ª edição
deste prémio. 

Rela

As ideias de sustentabilidade e de responsabilidade
corporativa aplicadas à gestão empresarial vêm
ganhando nos últimos anos uma tal importância para
as organizações e para a sociedade em geral, que
elas se tornam actualmente incontornáveis na
formulação da estratégia de uma empresa moderna. 

A definição e aplicação das medidas de
sustentabilidade de uma empresa e a sua comunicação
interna aos colaboradores, e externa às várias partes
interessadas, constituem uma função de gestão
primordial que é hoje entregue ao mais alto nível de
responsabilidade hierárquica nas organizações. Esta
preocupação à volta da temática da sustentabilidade
ou responsabilidade corporativa desenvolveu-se a
partir de conceitos e práticas de muitos anos
caracterizados por simples abordagens de filantropia
empresarial, sobretudo nos E.U.A. onde sempre houve
uma tradição de redistribuição de riqueza por via da
iniciativa privada. Contudo, a área de responsabilidade
corporativa é hoje muito mais do que mera filantropia,
uma vez que evoluiu em direcção à integração de
preocupações de sustentabilidade não somente de
ordem social mas também ambiental e de mercado.
E nesse processo ganhou dimensão e massa crítica
que leva hoje as empresas a encarar as suas
responsabilidades para com a sociedade de uma
forma mais inclusiva, informada e tecnicamente
capaz. Curiosamente, foram as empresas europeias
que no início abraçaram estes ideais mais
rapidamente, levando à disseminação de boas
práticas por todo o mundo e forçando as empresas
americanas a evoluírem da sua tradicional posição de
filantropia para uma abordagem mais completa e
integrada com a gestão. 

Falta, contudo, a esta área uma identidade bem
definida, a despeito da sua aplicação generalizada.
Basta referir que não existe um termo comummente
aceite para a designar, usando-se variadíssimas
expressões, sinónimas, e que, em inglês, variam entre
sustainability, corporate responsibility, corporate social
responsability, corporate citizenship e até global
responsibility, sem querer ser exaustivo. 

A REN adoptou o termo sustentabilidade, o que
sugere talvez uma maior inclinação para os temas
ambientais. Aliás, é de salientar o esforço que a
empresa tem desenvolvido no campo da
responsabilidade corporativa, alinhado com as
melhores práticas internacionais. Como empresa
cotada em mercado regulamentado, e com a
exposição mundial em bolsa que a Euronext Lisbon
lhe proporciona, a REN apresenta aos seus
investidores, clientes, fornecedores, reguladores e aos
seus próprios colaboradores uma face moderna de
empresa responsável para com a sociedade e
criadora de valores que conduzem à sustentabilidade
social, ambiental e económica. 

Com efeito, as empresas cotadas em bolsa têm
responsabilidades acrescidas por virtude da sua
visibilidade pública, sendo normalmente uma montra,
um “benchmark”, um exemplo de boas práticas, uma
referência nos seus sectores, e nos países e
comunidades onde actuam. De resto, a transparência
a que as empresas cotadas estão votadas faz delas
alvos preferidos de observação em análises e estudos
comparativos, quer sectoriais, quer domésticos ou
internacionais, pelo que irão influenciar a imagem
dos seus mercados e dos países de onde provêm. 
As empresas cotadas, também pela sua natureza
“pública”, com o capital disseminado por um vasto
conjunto de accionistas individuais, tendem a ser
objecto de um escrutínio acrescido naquilo que é o
seu relacionamento com a sociedade, e por essa via
devem apresentar-se como cidadãos (corporate
citizens) exemplares. Semelhante exigência se
encontra hoje junto dos investidores institucionais,
crescentemente preocupados com temas relacionados
com a responsabilidade corporativa, ao ponto de
alguns deles delimitarem o seu universo de
investimento àquelas empresas que demonstrem
políticas eficazes de sustentabilidade do ambiente,
do meio social e do mercado.

Miguel Athayde Marques
Presidente da Euronext Lisbon
Membro do Management Committee da NYSE
Euronext

A importância da responsabilidade corporativa para a empresa moderna

Prestadores de serviços

O Prémio de Mérito na Gestão da Segurança em Obras de Construção
de Subestações MAT foi para a empresa ENSUL MECI.

Prémios de mérito

O Prémio de Mérito na Gestão da Segurança em Obras de Construção
de Linhas MATfoi atribuído à empresa PINTO & BENTES.



Caso de estudo

Reconversão de culturas de crescimento rápido

existentes na faixa de protecção
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O estabelecimento e gestão das servidões para a
passagem da Rede Nacional de Transporte de
Electricidade (RNT) compreendem duas fases: 

• Construção – Identificação e levantamento do
cadastro de cada uma das áreas que são
atravessadas por linhas, bem como as
indemnizadas caso ocorram prejuízos em
resultado do seu atravessamento. 
• Exploração – Rigorosa vigilância para 
assegurar a manutenção das condições de 
segurança impostas por lei.
O estudo de caso incide sobre a metodologia
de tratamento dessas áreas na fase de
exploração, nomeadamente na comparação
dos custos de manutenção das faixas de
protecção das linhas da RNT.

Objectivo
Determinação da viabilidade económica da
reconversão do uso do solo das faixas de 
protecção ocupadas com espécies florestais de
crescimento rápido. A determinação dos custos
das diferentes alternativas, a sua comparação e a
constatação de que a algumas alternativas estão
associados a custos menores, práticas 
ambientalmente mais correctas, e um rendimento
adicional para os proprietários dos terrenos, 
permitirá a elaboração de uma proposta de 
método de incentivos a conceder pela REN aos
proprietários das faixas, para passarem a ser eles
a assegurar a sua manutenção.

Acções Desenvolvidas
As acções de reconversão do uso do solo nas
faixas de protecção iniciaram-se no ano 2000
como resultado da dificuldade, sentida pela REN,
em proceder a acções de manutenção periódicas
(de 3 em 3 anos) em determinadas zonas.

Com base no historial existente foi efectuada:

• Determinação da periodicidade média das
intervenções para cada tipo de ocupação do solo
e tipo de tratamento anterior;
• Avaliação dos custos de manutenção, quando
executada nos moldes tradicionais;
• Avaliação dos custos de manutenção, quando
executada sobre áreas que foram alvo de 
reconversão parcial;
• Apuramento dos custos da reconversão parcial
e com plantação de espécies alternativas.

Conclusões
Após o tratamento dos dados recolhidos, 
conclui-se ser vantajoso proceder à reconversão
do uso do solo logo na fase de instalação das 
linhas, atendendo a:

• Menores encargos na execução directa das
operações;
• Factor de facilitação na negociação com os 
proprietários;
• Co-responsabilização dos proprietários na
gestão das zonas intervencionadas;
• Melhoria nos indicadores ambientais (abate 
de árvores/plantação de árvores);
• Melhoria da imagem da REN;
• Diminuição dos encargos globais de
manutenção, embora com um ligeiro aumento
dos encargos iniciais.

O relacionamento com os proprietários estabelecido
maioritariamente através de prestadores de serviços,
tem um carácter pró-activo com o intuito de
melhorar os níveis de conhecimento sobre as 
condicionantes associadas às infra-estruturas da
REN. Em 2009, e fruto do investimento realizado,
foram contactados mais de 5.000 proprietários no
âmbito do estabelecimento de servidões para a
instalação de infra-estruturas. Neste contexto
realizou-se um inquérito de satisfação para avaliação
do nível de serviço. A construção de novas
infra-estruturas de transporte de energia sempre
foi um assunto que gerou alguma controvérsia. 
Um maior esclarecimento deste tema permitiu 
às autarquias aumentar o número de aprovações 
de construção de edificado com maior proximidade
das  infra-estruturas, nas quais a REN tem participado
na elaboração de pareceres vinculativos.

Relacionamento com os proprietários

A 31 de Dezembro de 2009, a base de dados 
de proprietários da REN tinha cerca de 40.000
registos para a rede eléctrica e cerca de 17.000
registos para a rede de gás, o que reflecte a
importância deste grupo de partes interessadas
do Grupo REN
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Canais de diálogo com as partes interessadas com maior impacto na actividade,
respectivas expectativas e resposta da REN

Entidades 
Reguladoras

Comunidade 
Local/
/Proprietários

Entidades 
Oficiais 
(Administração
Local,
Regional 
e Central)

Fornecedores
de Bens 
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• Sistema informático 

da ERSE-SIGNO

• Reuniões
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• Gabinete de Apoio
• Contactos telefónicos

Número Verde
Gás natural – 800 201 819
Electricidade – 800 207 470
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• Avaliação Ambiental Estratégica
• Estudos de Impacte Ambiental
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e tarifários

• Desvios tarifários
• Conformidade operacional
• Qualidade técnica de serviço

• Impactes e condicionantes 
gerados pelas infra-estruturas

• Utilização das melhores 
práticas de construção

• Planeamento da rede com 
preocupações ao nível de 
ordenamento e minimização 
dos impactes ambientais

• Atingir a capacidade técnica
e qualidade do produto/serviço
conforme requisitos da REN

• Competitividade na relação
custo vs. qualidade serviço

• Publicação de Relatórios
de acompanhamento

• Relatórios de Qualidade 
de Serviço

• Clareza e transparência da
informação divulgada

• Divulgação de informação 
relativa a campos 
electromagnéticos

• Elaboração de pareceres de
viabilidade de construção

• Manutenção dos corredores 
da rede

• Realização de ensaios
e monitorização do ruído

• Sessões de esclarecimento 
dos Planos 
e Programas (PDIRT e PDIR)

• Revisão de projectos
• Elaboração de relatórios 

técnicos e pareceres

• Publicação de um ranking 
dos resultados da avaliação 
do serviço

• Criação de condições para 
a diversificação do mercado

• Atribuição de prémios 
de melhor desempenho 
em segurança

Grupo de
partes 
interessadas

Importância do 
Grupo  para a REN
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No âmbito das competências da REN como 
concessionária da Rede Nacional de Transporte 
de Energia Eléctrica (RNT) e da Rede Nacional de
Transporte de Gás Natural (RNTGN), a REN colabora
com a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
no processo de monitorização da segurança de
abastecimento do Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
e do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN). 
Neste contexto, a REN produziu relatórios sobre
os elementos prospectivos de médio e longo 
prazo do sistema electroprodutor e do gás natural,
com vista à preparação do Relatório de Monitorização
da Segurança de Abastecimento de Electricidade
(RMSA-E) e do Relatório de Monitorização da
Segurança de Abastecimento  de Gás Natural
(RMSA-G), a submeter pela DGEG à aprovação do
Ministro da Economia e Inovação.

Procura Oferta
No âmbito da monitorização da segurança de abastecimento O relatório “Segurança de Abastecimento ao nível da Produção
do SEN e do MIBEL, são elaborados anualmente estudos de Electricidade - Período 2010-2030” tem como principal linha de
de evolução da procura de electricidade no longo prazo, orientação a política energética nacional e incide sobre as seguintes
para Portugal Continental. perspectivas da evolução do sistema electroprodutor nacional:
Estas previsões são desenvolvidas, considerando, a hipótese 
de “temperatura média”, combinada com diferentes cenários •  Segurança do abastecimento e requisitos necessários 
e variáveis de crescimento económico: à sua manutenção em níveis adequados;

•  Segurança do funcionamento das redes e intenções 
•  PIB; de investimento em capacidade de interligação;
•  Componentes da Despesa Nacional; •  Quota de fontes renováveis no abastecimento dos consumos;
•  Rendimento Disponível Bruto das Famílias; •  Evolução do consumo de combustíveis do sector eléctrico 
•  VAB sectoriais. (gás natural e carvão);

•  Aspectos ambientais;
Por outro lado, são incluídos os impactes previstos sobre •  Competitividade do sistema produtor nacional, 
a procura de electricidade de medidas de eficiência no âmbito do MIBEL. 
energética e de utilização racional de energia. 
Em 2009 foi elaborado um relatório conjunto REN/REE 
sobre a análise da procura no MIBEL e previsão 
para o período 2009-2020.

Destaques - electricidade

Procura Oferta
No âmbito das actividades de monitorização da segurança O relatório “Segurança de Abastecimento de Gás  Natural
de abastecimento do SNGN, são elaborados anualmente Período 2010-2020” foi elaborado em linha com as principais 
estudos de evolução da procura de gás natural no longo directrizes de política energética. As análises da segurança 
prazo, para Portugal Continental. de abastecimento de Gás Natural apresentadas neste relatório
Nestas previsões é considerada uma desagregação têm por base a evolução expectável do SNGN e os cenários 
por Mercado Convencional e Mercado de Electricidade, da evolução dos consumos e pontas de Gás Natural. 
tendo como referência os seguintes factores: Essas análises são efectuadas em duas vertentes:

•  O histórico de consumos desagregados; •  Equilíbrio oferta-procura - Verificação da suficiência 
•  A determinação de taxas de crescimento por segmento da capacidade disponível para superar condições críticas 
de mercado; de abastecimento (Índice de Cobertura ≥ 1,0), caracterizadas 
•  O arranque de novos projectos industriais/pontos de pela ocorrência de um agravamento da ponta de consumos 
consumos decorrentes de pedidos de ligação à RNTGN. diários (correspondente a uma ponta extrema) e pela

indisponibilidade de uma das principais componentes da oferta;
No Mercado Convencional, a principal dificuldade na realização •  Reservas de segurança - evolução das reservas de segurança 
das previsões da procura resulta do reduzido número de de acordo com as obrigações decorrentes da legislação em 
observações existentes, em consequência da “juventude” do vigor e avaliação da suficiência da capacidade das infra-estruturas
gás natural no nosso país. necessárias à sua constituição. 
Em relação à evolução prevista do consumo de gás natural
no Mercado da Electricidade, os cenários resultam dos
estudos prospectivos efectuados no âmbito da monitorização
da segurança de abastecimento do sistema electroprodutor.
Em 2009 foi elaborado o relatório “Cenários de evolução da 
procura de gás natural | Período 2010-2020” que serviu de base 
às análises efectuadas do lado da oferta no médio e longo prazos.

Destaques - gás natural

No âmbito das responsabilidades da REN no processo
de monitorização da segurança do abastecimento do
SEN e do SNGN, foram ainda elaborados os relatórios
sobre as condições previsionais de segurança de
abastecimento energético (Electricidade e Gás
Natural) no período de Verão 2009 e no período
de Inverno 2009-2010. Ambos os relatórios foram
apresentados pela REN à DGEG.
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2.1 Fiabilidade, garantia e qualidade de serviço
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A diversificação das fontes de importação de energia de origem fóssil, o aumento das fontes de produção
de energia renovável, o aumento da capacidade de armazenamento de gás no terminal de Sines, a
expansão das redes energéticas e reforço das ligações com a vizinha Espanha permitem garantir a segurança
do abastecimento de energia em Portugal. 

in Energy Policies of IEA Countries – Portugal 
Executive Summary and Key Recommendations, 2009 
Agência Internacional de Energia

Enquanto entidade gestora de sistemas de transporte
de energia, a REN é responsável por garantir a
continuidade e segurança do abastecimento e assegurar
a coordenação entre os pontos de ligação, as redes
de transporte e a entrega à rede de distribuição,
suportado por um elevado investimento da REN.
Neste sentido, a REN manteve os esforços no
desenvolvimento de estudos de expansão e optimização
da rede eléctrica que definem a estratégia óptima
de médio e longo prazo para assegurar a adequada
fiabilidade e elevados padrões de continuidade e
qualidade de serviço. Exemplos disso são os estudos
realizados para garantir o aumento de integração de
potência de origem renovável na rede, no total de
cerca de 750 MW em 2009, e ainda a previsão de
ligação à rede das centrais hidroeléctricas integradas
no Plano Nacional de Barragens de Elevado
Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH). Deste plano
merece destaque a grande concentração de potência
na região do Alto Tâmega da ordem de 1.140 MW
repartidos pelas centrais de Daivões, Alto Tâmega,
Gouvães e Padroselos. Deste total, um parcial de
cerca de 900 MW tem características de reversibilidade,
ou seja, pode também funcionar na função de
bombagem armazenando energia quando as
condições de preço do mercado assim o justificarem.
Para o horizonte temporal de 2015-2019 foram 
apresentados à REN outros pedidos de ligação de
reforço de potência hídrica na zona norte referentes
a aproveitamentos já existentes no sistema Cávado,
todos dotados de reversibilidade, que comportam
também valores de potência elevados (um pouco
acima dos 1000 MW). Decorrente deste objectivo foi
desencadeado um estudo de optimização que visou a

apresentação de uma estratégia integrada de 
desenvolvimento para a rede MAT na região para
recepcionar de forma simultânea e coordenada estes
montantes de potência dos sistemas hidroeléctricos
das bacias do Alto Tâmega e do Cávado.
A qualidade de serviço da rede eléctrica situou-se
novamente num patamar muito elevado como se
pode comprovar pelos seguintes indicadores:

•  Taxa combinada de disponibilidade1 – 97,84%  
•  Taxa global de disponibilidade dos circuitos de
linha - 97,8%
•  Taxa global de disponibilidade de transformadores
e auto-transformadores - 98,0%
•  Tempo de interrupção equivalente (TIE) - 0,42
minutos
•  Energia não fornecida (ENF) - 40,4 MWh
•  Frequência média das interrupções do sistema - 0,07
•  Duração média das interrupções – 0,39 minutos
•  Número de defeitos por 100 km de circuito - 2,35
defeitos
•  Número de incidentes e perturbações – 240

Para mais informações consultar:
Relatório de Qualidade de Serviço em: www.ren.pt

1 Indicador introduzido pela ERSE, relativo à disponibilidade dos elementos de rede de transporte de electricidade. 
Meta definida para 2009 = 97,5%.

A REN opera o Mercado de Serviços de Sistema,
assegurando a contratação e liquidação respectivas,
de forma a garantir o equilíbrio entre a produção
e o consumo de electricidade, através de
mecanismos eficientes, transparentes e competitivos.
O Sistema de Informação de Mercados tem
por objectivo a divulgação de informação do
Mercado de Serviços de Sistema para os
Agentes de Mercado e para o público em geral,
e inclui informação sobre: 

•  Legislação e outra informação regulamentar 
que enquadra o funcionamento dos mercados;
•  Caracterização do mercado e dos agentes;
•  Informação operacional. Saiba mais em: � http://www.mercado.ren.pt

O sector do Gás em Portugal depara-se com
inúmeros desafios. O mesmo acontece com a REN
pela responsabilidade que lhe está atribuída na
garantia de abastecimento de gás. Estes desafios
passam pelo abastecimento de novas centrais de
ciclo combinado e o aumento estimado de consumo
de gás previsto para os próximos anos. Para fazer
face a este aumento da procura deu-se início aos 
trabalhos de expansão do terminal de Gás Natural
Liquefeito (GNL) de Sines, que irá aumentar a
capacidade de fornecimento da instalação e aumentar
significativamente a capacidade de armazenamento
de GNL. Já em 2009, a rede de gás viu aumentada 
a sua capacidade de armazenamento com a entrada
em exploração comercial da terceira cavidade de
armazenamento subterrâneo de gás natural nas
instalações do Carriço da REN Armazenagem. 
Desta forma, a quantidade de gás natural armazenada
cresceu 62% em relação a 2008, acompanhando a
necessidade de cumprimento das reservas 
obrigatórias, e de forma a fazer face à variabilidade
da procura, causada por picos de consumo ou por
quebras inesperadas.
Outro dado utilizado na análise de desempenho da
rede de gás é a quantidade de gás fornecido que,
em 2009, se cifrou em 23,5 TWh para o mercado
de produção de electricidade em regime ordinário
e 28,9 TWh para o mercado convencional, dos quais
6,3 TWh são referentes aos pontos de consumo
do mercado convencional abastecidos directamente
a partir da Rede Nacional de Transporte de Gás
Natural a alta pressão.

A continuidade do serviço de abastecimento da rede
de transporte de gás natural é avaliada com base
nos seguintes indicadores:

•  Número médio de interrupções por pontos de saída;
•  Duração média das interrupções por pontos de saída
(minutos/ponto de saída); 
•  Duração média de interrupção (minutos/interrupção).

No ano de 2009, estes indicadores espelham um
desempenho de excelência, evidenciando a ausência
de qualquer interrupção de fornecimento. De igual
modo, não se registaram quaisquer incidentes
na infra-estrutura de transporte em alta pressão,
mantendo-se o número de zero incidentes por
1.000 km de infra-estrutura exposta por ano e tendo
a disponibilidade atingido os 99,83%.
Quanto às características do gás natural, em 2009
todos os parâmetros se situaram dentro dos limites
estabelecidos no Regulamento da Qualidade de
Serviço publicado pela ERSE.

Estes, e outros indicadores, estão disponíveis em:

� www.ren.pt > Electricidade > Centro de informação
> Publicações > Rel. Qualidade serviço 

� www.ren.pt > Electricidade > Centro de informação
> Informação Exploração

� www.ren.pt > Gás Natural
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2.2 Integração dos mercados

A criação de dois grandes players nos sectores do gás natural e energia eléctrica e a constituição de um único
operador concessionário das redes energéticas (juntamente com a armazenagem e terminal de recepção 
de gás natural) constituíram, em Portugal, um passo de referência no sentido da liberalização dos mercados
da energia. A implementação de um mercado Ibérico de electricidade (MIBEL) e de gás (MIBGAS) foram
também passos importantes neste sentido.

in Energy Policies of IEA Countries – Portugal 
Executive Summary and Key Recommendations,2009 
Agência Internacional de Energia

Durante 2009 a REN – Rede Eléctrica Nacional
continuou a desenvolver todos os esforços para a
concretização dos projectos que possibilitam o aumento
da capacidade de interligação com a rede de Espanha,
contribuindo assim para a implementação de uma
conjuntura mais favorável ao funcionamento do
MIBEL e para a redução do custo médio da energia
melhorando ao mesmo tempo a segurança e a 
fiabilidade do serviço prestado aos utilizadores da rede.
Neste capítulo, regista-se a entrada em serviço, em
2009, da nova subestação da Lagoaça (Douro
Internacional) associada a um conjunto importante
de reforços internos em algumas linhas de 220 kV,
algumas delas já equipadas para 400 kV.

A capacidade de interligação transfronteiriça das
redes de transporte de energia assume grande
importância tanto no que diz respeito à componente
comercial como à necessidade de resposta em
caso de crise.

Mercado Ibérico de Energia Eléctrica 
(MIBEL)

Enquanto gestora técnica global do Sistema Eléctrico
Nacional, a REN programa e controla em tempo real
o equilíbrio entre a oferta das unidades de produção
e a procura de energia eléctrica, de modo a corrigir 

eventuais desequilíbrios. Nas suas atribuições está
também a programação das trocas internacionais de
energia e a gestão dos mecanismos de resolução dos 
congestionamentos nas interligações.

Para mais informação consultar: 
� www.omip.pt 

Mercado Ibérico de electricidade - MIBEL

OMIP

Pólo Português do operador 
do mercado ibérico de energia

OMEL

Pólo Espanhol do operador 
do mercado ibérico de energia

O desenvolvimento do MIBGÁS é uma das prioridades
da REN. Em 2009, a actividade desenvolvida centrou-se
no aprofundamento do estudo, realizado pela REN e
pela Enagás, da viabilidade duma terceira interligação
entre os sistemas gasistas de Portugal e Espanha.
Este novo gasoduto terá características de reversibilidade
e mereceu a sua consideração no Plano Europeu de
Recuperação Económica.
As principais vantagens desta interligação incluem:

•  O reforço da segurança do abastecimento dos
dois países; 

•  O reforço conjunto das suas fontes de abastecimento
através da criação dum eixo de ligação entre duas
importantes infra-estruturas de armazenamento
subterrâneo. 

Daqui resultam ainda vantagens imediatas na liquidez
do mercado de gás natural e no fornecimento de
flexibilidade aos agentes de mercado. Paralelamente,
esta nova interligação será um factor de desenvolvimento
ao permitir abastecer de gás natural o interior
nordeste do país.

Mercado Ibérico de Gás (MIBGÁS)

Realça-se o ambicioso programa de construção de
novas instalações e linhas de interligação, para
além de reforços internos correlacionados que a
REN desenvolveu em parceria com a sua 
congénere espanhola, tendo como objectivo
atingir, no horizonte de 2013/14, uma 
capacidade de interligação de aproximadamente
o dobro da actual, e que se situará então na
ordem dos 3000 MW, tanto de importação como
de exportação.



A inovação e o desenvolvimento tecnológico são cruciais
para um Grupo que procura um posicionamento
estratégico e de liderança no sector energético.
Neste contexto, a REN capitaliza os seus recursos,
know-how e experiência de modo a contribuir 
proactivamente para o avanço tecnológico e, desta forma,
para a partilha de conhecimento e experiência entre os
diferentes agentes económicos e entidades congéneres. 
Em 2009 a REN manteve o foco na inovação e
desenvolvimento tecnológico, participando em inúmeros
grupos de trabalho de organizações e associações
do sector energético, sobre temas de vanguarda
tanto para o sector da electricidade como do gás.

Em resultado do reconhecimento da sua elevada
competência técnica, a REN desenvolve uma intensa
cooperação internacional no âmbito de consultoria,
projectos europeus, grupos de benchmark, 
participação em conferências, entre outros.
De entre os principais projectos a nível europeu,
destaca-se, em 2009, o envolvimento nos seguintes
projectos:

•  PEGASE - Pan European Grid Advanced
Simulation and State Estimation - projecto que teve
como objectivo a definição dos requisitos de informação
para um controlo integrado de segurança da rede
europeia de transporte de electricidade.
•  EWIS - European Wind Integration Study - projecto
lançado pela ETSO, que estudou a integração em
larga escala da energia eólica na rede europeia. 
•  Projecto Reservas - projecto que visa avaliar
a reserva operacional adequada para garantir 
a segurança do abastecimento, no sistema eléctrico
Ibérico, a médio e longo prazo. 
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Realizou-se em Setembro na cidade do Porto, 
e pela primeira vez em Portugal, o encontro
anual do Comité de Estudos C3 “System
Environmental Performance”, e dos seus 
grupos de trabalho, organizado pela REN. 
Foi ainda realizado um colóquio internacional
subordinado ao tema “Renewable Energy
Sources: Environmental and Social Issues”. 

Mais informações: � www.cigre-c3.org

Ainda no campo da actividade internacional, 
destaca-se, no âmbito, da cooperação económica
entre Portugal e a Venezuela, o estabelecimento,
em Junho de 2009, de um protocolo para realização
de um projecto de diagnóstico e perspectivas do
sector energético da Venezuela, tendo a REN
sido uma das empresas portuguesas envolvidas 
na assessoria técnica. O principal objectivo foi a
definição de marcos de referência, necessários ao 
estabelecimento dos instrumentos e políticas a aplicar
no curto e longo prazo, visando alcançar níveis de
eficiência energética previamente definidos para o
sistema energético da Venezuela.
A nível nacional, destacam-se os projectos de 
investigação e desenvolvimento (I&D) desenvolvidos
em cooperação com diversas Universidades,
nomeadamente a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, a Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e a
Universidade do Algarve, com Institutos de I&D,
nomeadamente o Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores, o Instituto Electrotécnico
Português e com diversas empresas de consultoria.

Em 2009, é ainda de referir a finalização do estudo
realizado para a empresa da Electricidade da
Madeira, S.A. (EEM) com o objectivo de analisar a
viabilidade técnica do montante previsto de reforço
de potência eólica para a rede da ilha, desenvolvido
a partir de um protocolo de cooperação com 
o Instituto Superior Técnico - Centro de Energia
Eléctrica (CEEL/IST).

MERGE - Mobile Energy Resources in Grids of
Electricity

Projecto liderado pelo INESC Porto que envolve
16 empresas e instituições, entre as quais a REN, e
que tem como objectivo preparar o sistema 
eléctrico europeu para a utilização massificada de
automóveis eléctricos, nomeadamente através da
investigação de soluções que minimizam a 
necessidade de reforço das infra-estruturas das
redes eléctricas e dos sistemas electroprodutores.
O projecto visa ainda contribuir para a construção
dum sistema inteligente que adapte os 
carregamentos das baterias dos veículos eléctricos
à disponibilidade dos recursos energéticos da
infra-estrutura das redes eléctricas.

ENTSO-E - European
Network of Transmission
System Operators for Electricity

ENTSO-G - European
Network of Transmission
System Operators for Gas

CIGRÉ - Conseil International
des Grands Réseaux Électriques

GIE - Gas Infrastructure
Europe

EGIG - European Gas
Pipeline Incident Data Group

Marcogaz – Technical
Association of the European
Natural Gas Industry

EURELECTRIC - Union
of Electricity Industry

World Energy Council

Grupos de trabalho em que a REN participa
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Motivações e objectivos do Projecto
O Projecto “RESERVAS” foi desenvolvido em
parceria com a REE, no âmbito das actividades do
Grupo de Trabalho conjunto REN/REE “Previsão
da procura e planeamento conjunto do MIBEL”,
recorrendo aos serviços do INESC Porto. Através
de metodologias inovadoras, permitiu melhorar 
o processo de avaliação dos níveis adequados 
de reserva operacional2 nos sistemas eléctricos
Ibéricos, necessários a garantir a segurança de
abastecimento no médio e longo prazo, num quadro
de integração de elevados níveis de produção
intermitente como é o caso da energia eólica.
O Projecto desenvolveu-se em duas fases. 
A primeira, entre 2007 e 2008, teve como
objectivo a realização do seguinte conjunto de
análises e estudos:

•  Benchmarking sobre critérios de definição 
de níveis adequados de reserva operacional;
•  Estabelecimento de referência para o nível 
de risco de perda de carga;
•  Níveis de reserva adequados em estádios
futuros e respectivas relações com a penetração
de capacidade intermitente;
•  Comparação técnico-económica de soluções
para constituição de reserva;
•  Contribuição das interligações para a segurança
de abastecimento;
•  Avaliação do risco de perda de produção 
de origem renovável.

A segunda fase, concretizada ao longo de 2009,
consistiu na adaptação do modelo desenvolvido 

na primeira fase, de modo a permitir a sua 
utilização autónoma pela REN e pela REE nas
suas actividades de monitorização da segurança
de abastecimento no longo prazo.

Principais resultados e conclusões
O desenvolvimento do Projecto assentou num
modelo de simulação de Monte-Carlo sequencial
(cronológica), com resolução horária, que foi
profundamente revisto e melhorado através da
implementação de novas funcionalidades, das
quais se salienta o cálculo de indicadores de
segurança de abastecimento que traduzem 
o nível de adequação da reserva operacional. 
A grande mais-valia desta abordagem reside 
no facto de permitir captar as situações críticas 
na transição entre períodos elementares, que na
simulação tradicional de Monte-Carlo sequencial
são totalmente ignoradas. Este aspecto é tanto
mais relevante quanto maior for o nível de
penetração de capacidade de produção
intermitente e/ou da desadequação dos níveis de
reserva operacional disponível.
A reserva operacional terá que fazer face às
variações inesperadas da potência eólica e da
potência de consumos (em relação às previsões),
juntamente com a variação de produção
resultante de indisponibilidades fortuitas. Se na
hora “t” a reserva operacional disponível for
superior às referidas variações, o teste de
suficiência tem sucesso. Caso contrário, a hora 
“t” é contabilizada na estatística das situações 
de insuficiência de capacidade para satisfazer 
o consumo.

Desenvolvimentos futuros
Após a finalização do Projecto, prevista para o
início de 2010, prevê-se que a nova ferramenta
tenha a sua primeira aplicação no estudo de
novos padrões de segurança do abastecimento 
de electricidade, a considerar nas futuras análises
prospectivas sobre as condições de segurança de
abastecimento do sistema electroprodutor
nacional.

Caso de estudo

“Avaliação de níveis adequados

de reserva operacional nos

sistemas eléctricos Ibéricos,

a médio e longo prazo”

(Projecto “RESERVAS”)

Dando corpo à estratégia de promoção de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I), a
REN iniciou em 2009 um projecto de implementação
e sequente certificação do Sistema de Gestão de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (SGIDI).
Este projecto visa enquadrar e sistematizar as suas
actividades de ID&I, dinamizar a gestão de
conhecimentos de forma sistemática e aumentar
a eficácia do desempenho inovador da empresa
desenvolvendo formas para tirar partido do
know-how, interno e dos seus parceiros, estabelecendo
objectivos e metas que contribuam para o controlo
de recursos associados a estas actividades. 
Neste âmbito, em 2009, a REN candidatou-se 
pela primeira vez ao Sistema de Incentivos Fiscais 
à Investigação e Desenvolvimento Empresarial
(SIFIDE). Trata-se de um sistema de incentivos para
as actividades de ID&I que permite às empresas a
obtenção de um benefício fiscal em função do valor
das despesas nestas actividades. 

As candidaturas submetidas incidiram em 29 projectos
com carácter de inovação, distribuídos por diversas
áreas científicas e tecnológicas:.

Os projectos desenvolvidos têm subjacente o aumento
da eficiência operacional nas redes de transporte de
electricidade e gás, tendo em conta os desafios no que
concerne às necessidades da sociedade em termos
de satisfação de consumo e às novas tecnologias
emergentes, quer de produção quer de transporte,
sempre dentro do contexto do desenvolvimento 
sustentável em que as componentes da saúde e do
ambiente se têm vindo a destacar. 

A informação relativa a outros projectos da REN
pode ser consultada em:

� www. ren.pt > Grupo REN > Investigação e
Desenvolvimento
� www. ren.pt > Investidor > Relatório e Contas
Consolidadas de 2009

Implementação do Sistema 
de Gestão de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação 
(SGIDI) na REN

Áreas científicas e tecnológicas

Ciências
da saúde

5%

Ciências da
computação
e informação

8%

Engenharia
do ambiente

35%

Economia
e gestão
11%

Matemática
3%

Engenharia
electrotécnica
e informática

42%

2 Reservas de regulação secundária e terciária rápida (mobilizável em menos de 1 hora), necessárias à compensação
de desequilíbrios súbitos entre a oferta e a procura.
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Os custos e investimentos na protecção do ambiente
cifraram-se, em 2009, em 6,7 milhões de euros.

A REN destaca, como principais realizações, em 2009:

•  Emissão da Declaração Ambiental do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT);
•  Tripla certificação em qualidade, ambiente e segurança atribuída às empresas da REN Gasodutos e REN Atlântico;
•  Assinatura de um protocolo entre a REN Gasodutos e o ICNB no âmbito do Plano Promoção do Desempenho
Ambiental (PPDA) e com o objectivo de promover a protecção dedicada das Lagoas de Santo André e da Sancha;
•  Publicação da nova especificação técnica com directrizes e obrigações de índole ambiental aplicáveis a
todas as prestações de serviços contratadas pela REN;
•  Publicação da nova política de Qualidade, Ambiente e Segurança com integração da vertente investigação,
desenvolvimento e inovação e de prevenção para os acidentes graves.

Repartição dos custos ambientais - 2009

Monitorização
8%

Protecção
da avifauna

3%

Requalificação
linhas
4% Outros

custos
7%

Integração
paisagística

1%

Parcerias e
projectos I & D

1%

Medidas
compensatórias

13%

Limpeza
de florestas

42%

Gestão
de resíduos

21%

3.1 Gestão ambiental

No cumprimento da sua missão de serviço público
no sector energético nacional, a REN considera que
a criação de valor para os accionistas e sociedade
não pode ser dissociada de uma protecção efectiva
do ambiente. 

A intervenção da REN em matéria de ambiente 
é realizada através da verificação contínua da 
conformidade legal, da identificação e minimização
dos impactes ambientais e do estabelecimento de
objectivos de melhoria em matéria de ambiente.
A actuação da REN na área do ambiente tem sido
devidamente articulada com outros domínios de
intervenção relevantes para o negócio - gestão da
qualidade e da segurança, nas suas componentes 
de higiene, saúde e segurança do trabalho e de 
prevenção de acidentes graves. Como corolário 
do trabalho desenvolvido nestas áreas, o âmbito 
da tripla certificação em qualidade, ambiente e 
segurança dos sistemas de gestão da REN SGPS
(que incluía a REN - Rede Eléctrica Nacional, a 
REN Serviços e a REN Trading), foi alargado em
Maio 2009 à REN Gasodutos e à REN Atlântico. 
No final de 2009 foram ainda realizadas auditorias
de extensão e concessão da certificação para os 
três referenciais normativos à REN Armazenagem 
e REN Telecom.

Política Qualidade, Ambiente, Segurança, 
Prevenção de Acidentes Graves e Investigação,
Desenvolvimento e Inovação:

� www.ren.pt > GrupoREN > Qualidade Ambiente
e Segurança

Em Maio de 2009, foi aprovada e publicada 
a nova versão da Declaração de Política 
de Qualidade, Ambiente e Segurança, 
integrando aspectos associados à investigação, 
desenvolvimento e inovação.

Promover a responsabilidade
ambiental
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* Certificação concedida às actividades de construção de linhas e subestações da Divisão de equipamento da Rede Eléctrica Nacional

1) Certificação concedida ao objecto de concessão da Rede Eléctrica Nacional

2) Transferência das certificações para a titularidade da REN SGPS. Extensão das três certificações às empresas REN-Rede Eléctrica Nacional, REN Trading e REN Serviços 

REN REN REN REN REN REN REN
Eléctrica Serviços Trading Gasodutos Atlântico Armazenagem Telecom

2009

2008

2005

2003

2000

ISO 9001 ISO 9001

ISO 90012 ISO 90012 ISO 90012

OSHAS
180012

OSHAS
180012

OSHAS
180012

ISO 140012 ISO 140012 ISO 140012

ISO 90011

OSHAS
180011

ISO 140011

ISO 9001*

OSHAS
18001

OSHAS
18001

ISO 14001 ISO 14001

ISO 9001 ISO 9001

OSHAS
18001

OSHAS
18001

ISO 14001 ISO 14001

Avaliação ambiental

A REN recorre a diferentes instrumentos e processos
de avaliação ambiental em função  das diferentes fases
da sua actividade: planeamento, projecto e construção,
operação e manutenação e descomissionamento.

Intrumentos de avaliação ambiental

•  Sistema de gestão

•  Avaliação de significância e riscos ambientais

•  Avaliação de impactes ambientais

•  Avaliação de significância e riscos ambientais

•  Estudo de incidências ambientais

•  Avaliação ambiental estratégica

•  Avaliação de significância e riscos ambientais

Fases da actividade

Planeamento

Operação e manutenção
e descomissionamento

Projecto e construção
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2007 2008 2009 2014

Julho de 2007
Início da Avaliação
Ambiental Estratégica
(AAE)

Agosto de 2007
Consulta institucional
do âmbito e alcance
da AAE

Março de 2008
Início da consulta de
entidades e da consulta
pública da proposta do
PDIRT e do Relatório
Ambiental (e seu
Resumo Não Técnico)

Julho de 2008
Publicação do relatório
da consulta pública e
das versões finais do
PDIRT e relatório
ambiental (e seu
Resumo Não Técnico)

Janeiro de 2009
Envio à Agência
Portuguesa do
Ambiente (APA) do
PDIRT e dos
documentos da
respectiva AAE com
destaque para a
Declaração Ambiental

Plano de desenvolvimento e investimento da rede de transporte de electricidade
(PDIRT 2009-2014)

No final de 2009 teve início a definição do processo
de avaliação e controlo ambiental do PDIRT, cujos
resultados serão publicados ao longo do ano de 2010.
Este processo pretende dar resposta à obrigação
legal da REN de avaliar e controlar os efeitos no
ambiente resultantes da implementação do plano
e de verificar a adopção das medidas previstas na
declaração ambiental.
Este documento encontra-se disponível para consulta,
em conjunto com a restante informação relativa ao
PDIRT em: 

� www.ren.pt>Destaques>PDIRT

Grande parte dos novos projectos de investimento da
REN, em particular na rede eléctrica, está sujeita a
processos de Avaliação do Impacte Ambiental, de
acordo com a legislação em vigor. Para os restantes
projectos, a REN assegura a identificação dos impactes
através da elaboração de estudos de incidências /
enquadramento ambiental ou através da metodologia
interna de avaliação de significância e risco ambiental
aplicável a todas as actividades da REN, estabelecida
para toda a organização em 2008.
Na sequência da expansão, melhoria e beneficiação
da rede nacional de transporte de electricidade
foram elaborados, em 2009, 5 Estudos de Impacte
Ambiental e 7 Estudos de Incidências Ambientais.
Destaca-se ainda, em 2009, a emissão de 11
Declarações de Impacte Ambiental e de 10 relatórios
de conformidade ambiental do projecto de execução.

O Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede
de Transporte de Electricidade “PDIRT 2009 – 2014
(2019)” foi sujeito, no início de 2007, e pela primeira
vez, a um processo de avaliação ambiental estratégica
(AAE) de acordo com o DL 232/2007. A AAE foi
desenvolvida em paralelo com a própria preparação
técnica do PDIRT e teve como principal objectivo
identificar, descrever e analisar as diferentes opções
estratégicas alternativas de expansão da Rede
Nacional de Transporte, tendo em conta objectivos
sectoriais, ambientais e de sustentabilidade, de forma
a integrar estes aspectos no próprio processo de
planeamento, isto é, numa fase prévia à decisão. 
Na sequência da avaliação realizada, foi emitida,
em 2009, a Declaração Ambiental do PDIRT que
contempla, entre outros aspectos, a forma como as 
considerações ambientais foram integradas no plano,
os resultados das consultas realizadas e as razões
que fundamentaram a aprovação do PDIRT de acordo
com as alternativas razoáveis abordadas durante a 
sua elaboração. Nesta declaração são ainda descritas
as medidas de avaliação e controlo ambiental 
associadas à implementação do plano, numa óptica
de acompanhamento e monitorização. 
Neste contexto, é importante realçar que um dos
resultados importantes da AAE é o quadro institucional
de responsabilidade de acções a desenvolver pela
REN com vista a assegurar a existência de condições
adequadas que permitam uma efectiva implementação
do PDIRT que é também alargado às diferentes
partes interessadas: população em geral, ONGAs
e entidades oficiais.
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Processos Linhas Subestações

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Processos de avaliação de

impacte ambiental (em curso) 8 9 7 6 6 5

Processos Pós-Avaliação de

Impacte Ambiental (em curso) 0 2 9 1 1 1

Declaração de Impacte Ambiental (obtidas) 4 5 6 3 2 5

Estudo de Incidências Ambientais (EIncA) 4 6 3 0 1 4

Estudos de Impacte Ambiental (EIA) 5 6 4 5 2 1

Relatório de Conformidade Ambiental 

do Projecto de Execução (RECAPE) 0 2 9 1 1 1

No âmbito da actividade do gás foi realizado um
estudo de enquadramento ambiental da construção
do Ramal do Barreiro, estando ainda em fase de 
pós-avaliação ambiental a construção do gasoduto
Carriço-Leirosa-Lares. 

Participação no Conselho Consultivo de Avaliação do Impacte Ambiental 
da Agência Portuguesa do Ambiente, importância para a REN

No domínio da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) de projectos, a REN tem-se destacado como um 
dos principais proponentes, tanto pela dimensão como pela quantidade de projectos submetidos a AIA. 
Tem com isso desenvolvido competências internas e parcerias naquele domínio que lhe permitiu ter assento
no Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte Ambiental (CCAIA), recentemente criado pela Agência
Portuguesa do Ambiente. 

Objectivos do Conselho Consultivo de Avaliação de Impacte Ambiental :

•  Fornecer apreciações relativas à aplicação da lei e procedimentos a adoptar em casos particulares;
•  Debater temas relevantes neste âmbito, tais como: a certificação profissional, a participação pública, as
metodologias de Avaliação Ambiental de Planos e Programas e o aperfeiçoamento do âmbito dos Estudos 
de Impacte Ambiental, incluindo a incorporação e ponderação das alterações climáticas como causa ou
efeito, entre outros.

Esta presença constitui uma oportunidade para a REN contribuir com a sua vasta experiência no desenvolvimento
das infra-estruturas de transporte de energia bem como partilhar experiências com alguns dos melhores 
especialistas nacionais em avaliação de impactes ambientais. 

Componente Impactes Medidas de minimização Exemplos

Paisagem •  Impacte visual das •  Elaboração de projectos de integração •  Subestação da Lagoaça

linhas e subestações paisagística de infra-estruturas

•  Desmontagem e desactivação •  PPDA Rede Eléctrica 2009-2011

de corredores de linhas

Fauna •  Colisão de avifauna •  Sinalização de linhas para diminuição •  PPDA Rede Eléctrica 2009-2011

com as redes eléctricas da colisão de aves

•  Colocação de plataformas para nidificação

•  Colocação de dissuasores de nidificação

e transferência de ninhos

•  Alteração de habitats •  Medidas compensatórias para espécies •  Linha Alqueva Bovales

protegidas (ex: promoção das áreas •  Linha Tunes-Estói

de alimentação) •  Linha Sines-Portimão

•  Promoção de espécies cinegéticas •  Ramal da Linha 

•  Restrição da área de intervenção aos Mogadouro-Valeira para 

limites da faixa de servidão a Subestação de Macedo 

de Cavaleiros

•  Monitorização da fauna na zona •  REN - Armazenagem 

de descarga de salmoura proveniente

da construção de cavidades 

de armazenamento de gás natural 

Flora e uso •  Alteração do uso do solo •  Restrição da área de intervenção •  Linha Alqueva-Brovales

do solo aos limites da faixa de servidão

•  Implementação de um projecto 

de substituição de espécies herbáceas 

mais adequadas.

•  Implementação de planos de limpeza

nos corredores das redes de transporte

de electricidade e gás natural

•  Implementação de um plano

de desmontagem de linhas eléctricas

•  Alteamento de linhas •  Linha Palmela-Sines 2

•  Monitorização do estado de •  Captação do Osso da Baleia 

conservação biológica de depressões (REN Armazenagem)

dunares resultante da construção de 

armazenamento de gás natural

Exemplos dos principais impactes ambientais e respectivas medidas 
de minimização implementadas pela REN 

�

Encorajar tecnologias que
não agridem o meio ambiente
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Componente Impactes Medidas de minimização Exemplos
Qualidade do •  Contribuição para •  Monitorização dos gases provenientes •  Rede de gás

Ar e Alterações o efeito de estufa/ da queima de gás nas caldeiras •  PPDA REN Gasodutos: 

Climáticas contaminação atmosférica e na cogeração 2008-2010 - GRMS 01209 de

•  Controlo de purgas de gás natural Frielas e GRMS 1109 do Seixal

que ocorrem ao longo da rede de gás

•  Instalação piloto de painéis solares

térmicos em GRMS

•  Substituição de disjuntores mais antigos •  Subestações da rede eléctrica

no sentido de minimizar as emissões de 

gases com efeito de estufa (SF6)

•  Formação e certificação dos técnicos 

que manipulam SF6
Ruído •  Incomodidade •  Implementação de medidas de •  Subestação da Batalha

para o exterior minimização de ruído das subestações

(ex. encapsulamento dos transformadores, 

colocação de painéis acústicos)

•  Substituição de isoladores tradicionais

por isoladores compósitos nos disjuntores

•  Restrição da área de intervenção aos •  Rede eléctrica

limites da faixa de servidão 

•  Substituição de esferas de balizagem 

de linhas eléctricas tradicionais por outras 

menos ruidosas

Ecologia •  Potencial alteração •  Monitorização dos factores biológicos •  Terminal de Gás 

de habitats e ecológicos marinhos, na rejeição de REN Atlântico

água do mar do circuito de aquecimento

de gás natural liquefeito (GNL)

•  Monitorização dos efeitos biológicos

associados à descarga de salmoura

�
Caso de estudo

O ramal da linha Mogadouro-Valeira para a
subestação de Macedo de Cavaleiros, a 220 kV
atravessa o sítio classificado como Rede Natura
2000 dos Rios Sabor e Maçãs, por ausência de
alternativa de localização viável. Neste contexto
a Declaração de Impacte Ambiental prevê a
implementação de medidas de compensação
para protecção dos casais de águia de Bonelli e
de águia Real, espécies classificadas como “em
perigo” no contexto nacional.
As medidas, em implementação desde Setembro
de 2007, têm como objectivo global a gestão de
habitat destas espécies de modo a valorizar as
condições ecológicas das águias e a aumentar
a disponibilidade das espécies presas. 

Medidas Implementadas
A instalação de sementeiras e pontos de água
visa o aumento da disponibilidade de alimento
para as espécies de rapinas através da melhoria
das condições de sobrevivência das espécies presa
(coelho bravo e perdiz vermelha). Para o efeito
foram estabelecidos protocolos com as entidades

gestoras das zonas de caça de Castro Vicente
e Valpereiro, Lagoa e Azinhoso a fim de permitir 
a concretização das acções. 
Neste projecto, foram também objecto de
processo de recuperação e repovoamento seis
pombais tradicionais. 
O aumento da população de pombos contribui
directamente para o aumento de presas para as
águias e, indirectamente, para o desenvolvimento
de outras aves de rapina. 

Resultados obtidos até à data
Verifica-se que os casais de águia-real utilizam
áreas onde foram implementadas as medidas,
tendo sido encontradas evidências da presença
de perdiz-vermelha, coelho bravo e pombo na

sua dieta. O sucesso reprodutor desta espécie foi
confirmado através do nascimento de três crias.
Relativamente às águias de Bonelli, verifica-se que
as suas rotas se localizam na proximidade dos
pombais repovoados. A beneficiação dos pombais
também contribui para a beneficiação do património
arquitectónico tradicional e consequentemente
para a valorização cultural da região.

Medidas compensatórias 

no ramal da linha Mogadouro-

-Valeira para a subestação 

de Macedo de Cavaleiros

Águia-real marcada com PTT (Platform Transmitter Terminals).

Exemplo de comedouro e bebedouro.

Pombal de arquitectura tradicional recuperado e repovoado 
no âmbito deste projecto.
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A actividade da REN é susceptível de comportar um
impacte significativo em termos de património natural
na perspectiva de valor paisagístico. 
A avaliação em projecto deste tipo de impactes, a
selecção da localização para instalação das novas
infra-estruturas e a restrição da intervenção da REN
às áreas de servidão, bem como a adopção de medidas
de mitigação representam a resposta da REN para
minimizar o seu impacte visual, sonoro e de alteração
do uso do solo.

A minimização do ruído causado por algumas
infra-estruturas da REN, nomeadamente as
subestações, é também uma preocupação da empresa. 
Essa minimização pode ser assegurada através
da adopção de medidas na fonte (encapsulamento),

no meio condutor (instalação de barreiras acústicas)
e também, em casos excepcionais, no meio receptor
(por ex: através da instalação de vidros duplos em
habitações). 
Em 2009, e de forma a avaliar o cumprimento da
legislação relativa ao ruído, foram também realizadas
monitorizações voluntárias do ambiente sonoro na
envolvente das instalações da REN Gasodutos, REN
Armazenagem e REN Atlântico, abrangendo um
total de 71 instalações da rede de transporte de gás. 
No seguimento dos requisitos estabelecidos na fase
Avaliação de Impacte Ambiental, foi ainda objecto
de monitorização o Gasoduto Carriço-Leirosa-Lares.
As principais conclusões dos levantamentos de campo
efectuados demonstram que o ruído particular 
monitorizado nas estações de regulação e medida 
de gás (GRMS) não é audível junto dos receptores
sensíveis na quase totalidade destas instalações, em
nenhum regime de funcionamento e em nenhum
período de referência. Da mesma forma, concluiu-se 
que o Terminal de Gás Natural Liquefeito de Sines,
propriedade da REN Atlântico, e que as instalações
da REN Armazenagem respeitam cabalmente as 
disposições regulamentares aplicáveis em matéria
de poluição sonora.

Algumas subestações da REN são sujeitas a
projectos de integração paisagística que têm em
consideração os seguintes aspectos:

a) Segurança nas instalações
b) Minimização da manutenção
c) Utilização preferencial de espécies autóctones
d) Equilíbrio ecológico e respeito pelo ambiente
e comunidade.

As linhas eléctricas de muito alta tensão (MAT)
emitem, em determinadas condições, radiação
sonora a qual pode introduzir perturbações no
ambiente sonoro das zonas de implantação sendo
percebidas como ruído pelas populações
expostas. Embora ocorram a níveis relativamente
baixos, podem contribuir para o incómodo das
populações.
Sendo o conhecimento técnico e científico sobre a
geração do ruído de linhas eléctricas escasso,
tanto a nível nacional como internacional, a REN
pretendeu investigar o estado da arte nas áreas
científicas e tecnológicas relativas ao ruído emitido
pelas linhas de muito alta tensão. Assim, a REN
tem procurado munir-se dos instrumentos
técnicos necessários para uma avaliação
adequada da situação acústica resultante da
exploração das linhas eléctricas. Tais instrumentos
revelam-se necessários na execução de estudos
de impacte ambiental de novas linhas ou de
programas de monitorização de ruído de linhas
existentes, para dar cumprimento cabal aos
requisitos legais vigentes em Portugal.
Neste sentido, a REN estabeleceu um contrato de
assessoria tecnológica com a ACUSTICONTROL,
Consultores em Engenharia Acústica e Controlo
de Ruído, Lda com os seguintes objectivos:
elaborar estudos especializados na área do ruído
das linhas de muito alta tensão, definir
metodologias experimentais sobre o ruído gerado
nas linhas e sua influência no meio ambiente e
desenvolver modelos previsionais que permitissem
simular as emissões de ruído com base nas
características físicas e eléctricas das linhas e
meteorológicas da zona envolvente.
No âmbito deste contrato, foram desenvolvidos
diversos trabalhos que permitiram obter a uma
melhor compreensão dos fenómenos de geração
de ruído pelas linhas, tendo sido estabelecidas
correlações entre emissões de ruído e as
condições meteorológicas. Foi ainda determinado
um padrão espectral de emissão, característica
inovadora não anteriormente definida na
literatura. Os trabalhos experimentais permitiram 

ainda identificar uma metodologia de medição a
ser aplicável em trabalhos de monitorização de
ruído, tendo sido elaborados guiões experimentais
para medição de ruído residual e para medição
de ruído particular emitido pelas linhas eléctricas.
Os estudos teóricos e experimentais permitiram,
ainda, estabelecer e aferir um modelo de emissão
sonora eficaz e aplicável para fins previsionais. O
modelo, designado como REN/ACC, considera a
especificidade das linhas e destina-se ao cálculo
dos níveis sonoros de longo termo, conforme
exigido na legislação nacional aplicável. O novo
modelo foi desenvolvido com base em
formulações publicadas, em resultados
experimentais encontrados no programa
experimental piloto e no estudo analítico
desenvolvido.
Foi ainda efectuada uma análise da probabilidade
de emissão do ruído das linhas MAT em
condições favoráveis e em função das várias
zonas climáticas do País. O modelo REN/ACC foi
optimizado e implementado em folhas de cálculo,
as quais permitem o cálculo do nível sonoro
contínuo equivalente longo termo em relação ao
ruído acústico gerado pelas linhas MAT, quer em
condição de projecto, quer em condição de
monitorização. As ferramentas de cálculo
previsional desenvolvidas permitem à REN uma
melhor assessoria das equipas de monitorização
de ruído na obtenção dos níveis de ruído de longo
termo em cada ano de monitorização, desta
forma satisfazendo as exigências legais sobre
ruído ambiente. Este procedimento de cálculo foi
aprovado pela Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), permitindo que a REN prescinda da
realização de diferentes campanhas de
monitorização de ruído, já que os cálculos
permitem integrar as situações de emissão sonora
correspondentes às diferentes condições
meteorológicas.

Prof. Bento Coelho
ACUSTICONTROL, Consultores em Engenharia
Acústica e Controlo de Ruído,Lda

Estudo de ruído de linhas de muito alta tensão

Monitorização do ambiente sonoro REN Atlântico Monitorização do ambiente sonoro GRMS Torres Vedras
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Monitorização e supervisão

Para um correcto cumprimento da declaração de
impacte ambiental bem como para uma avaliação
da efectividade das medidas implementadas é 
essencial a implementação de planos de monitorização
e supervisão. 

No ano de 2009 foram ainda sujeitas a 
acompanhamento e supervisão ambiental, 20 obras
da rede eléctrica e 8 obras de gasodutos/estações
de gás natural. 
Uma boa cooperação da REN com os seus 
prestadores de serviços é essencial para uma eficaz
gestão ambiental durante as fases de obra,
manutenção, operação e descomissionamento 
das suas infra-estruturas. 
Para este efeito foi publicada em
2009 a 4ª versão da Especificação
Técnica “Gestão Ambiental no
Fornecimento de Serviços”, que visa
essencialmente assegurar uma 
adequada harmonização das 
práticas de gestão ambiental junto
dos diversos prestadores de serviços
da REN. Esta especificação permite
sensibilizar os prestadores de serviços para os
impactes ambientais associados à sua actividade e
definir medidas de minimização focalizadas na tipologia
de actividades desenvolvidas por cada entidade.
Para assegurar uma aplicação uniforme desta
especificação em todas as empresas do Grupo,
foram realizadas em 2009 sessões de
sensibilização/formação para os colaboradores da
REN, equipas de supervisão e prestadores de serviços
sobre as directrizes definidas. 

No início de 2009 foi aprovado pela ERSE o Plano
de Promoção do Desempenho Ambiental (PPDA) 
da REN – Rede Eléctrica Nacional para o triénio de
2009-2011, constituído por 7 medidas envolvendo um
montante global de cerca de 17 milhões €, nas áreas
de investigação sobre campos electromagnéticos,
protecção da biodiversidade, requalificação ambiental de
corredores de linhas e sensibilização/consciencialização
de novos públicos.
Pela primeira vez, e dando cumprimento às obrigações
do novo regulamento do PPDA para as empresas
reguladas do sector eléctrico, a ERSE em conjunto
com os membros que constituem o painel de avaliação
realizou uma visita em Dezembro de 2009 a algumas
das intervenções realizadas pela REN no âmbito deste
PPDA. Este tipo de visitas possibilita à entidade 
reguladora um melhor acompanhamento e 
monitorização da execução das várias medidas,
bem como uma melhor percepção das mais-valias 
e benefícios ambientais que elas aportam.

Mais informação em: 
� www.erse.pt/pt/desempenhoambiental/ppda/
sectorelectrico/Paginas/default.aspx

Avifauna 11

Ambiente sonoro 10

Campos electromagnéticos 1

Recursos hídricos 1

Flora 1

Fauna (Lobo Ibérico) 1

Número de obras sujeitas a monotorização 
pós-avaliação por descritor

PPDA - Plano de Promoção do
Desempenho Ambiental das Empresas

do Sector Eléctrico e do Gás Natural

Os Planos de Promoção do Desempenho
Ambiental (PPDA) são instrumentos voluntários
de regulação destinados a promover a melhoria
do desempenho ambiental das empresas
reguladas dos sectores eléctrico e gás natural.

Projecto LIFE + Estepárias

(Parceria com a LPN)

Visa a promoção da conservação das aves
em habitat das estepes cerealíferas do Baixo
Alentejo, em particular três espécies vulneráveis:
a Abetarda (espécie em perigo), o Sisão
(espécie vulnerável) e o Peneireiro das Torres
(espécie vulnerável).

Protecção de espécies protegidas

(Sobreiro e Azinheira)

Este projecto pretende minimizar o impacte
provocado pelos corredores das linhas da RNT
na floresta de sobreiro e azinheira e nas
espécies que utilizam essa floresta como habitat,
através do alteamento de linhas.

Avaliação de eficácia de dispositivos

anti-colisão de aves (Parceria Quercus)

Visa avaliar a eficácia de novos dispositivos anti-colisão
nomeadamente do “Firefly bird Flapper” na diminuição
de colisões de aves selvagens.

Protecção da avifauna

Prevê a realização das seguintes actividades:
- Instalação de plataformas de nidificação;
- Montagem de dispositivos dissuasores de poisos;
- Transferência de ninhos.

Projecto “A vida do condoninho”

(Série Renata)

Medidas de maior destaque do PPDA 2009-2011 da Rede Eléctrica Nacional
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Caso de estudo

O projecto Protecção de Espécies Protegidas
(sobreiro e azinheira) tem por objectivo minimizar
o impacte provocado pelos corredores das linhas
da Rede Nacional de Transporte de Electricidade,
através do alteamento destas infra-estruturas, na
floresta de sobreiro e azinheira e nas espécies que
utilizam essa floresta como habitat.
Em 2009, este projecto incidiu na linha 
Palmela-Sines 2 e irá ser implementado, durante
o ano 2010, na linha Palmela-Sines 3. Tratam-se
de linhas cujos corredores estão maioritariamente
implantados em zonas de elevada densidade de
sobreiro, com necessidade de intervenções anuais
de abate ou de poda das árvores que podem pôr
em causa a distância de segurança destas às 

linhas, imposta pelo Regulamento de Segurança
de Linhas Eléctricas de Alta Tensão.
A consequente redução das intervenções de corte
e poda contribuem para a protecção do sobreiro e 
da azinheira, espécies de inegável interesse e com
estatuto de protecção a nível nacional. 
O projecto partiu da selecção dos vãos de maior
criticidade, com base no histórico de intervenções
de manutenção da faixa da linha, nos dados de
distância das árvores aos condutores obtidos
através de medição efectuada por sistema laser a
partir de helicóptero e do conhecimento do tipo
de vegetação existente em cada vão, no sentido
de seleccionar os apoios a altear.

Protecção de espécies protegidas

Os PPDA da REN Gasodutos, REN Atlântico e 
REN Armazenagem relativos ao triénio 2008-2010,
período tarifário do gás, estão, neste momento, em
fase de execução. 
Na REN Gasodutos, destacam-se como projectos
incluídos neste plano o estabelecimento de um 
protocolo com o Instituto da Conservação da
Natureza e Biodiversidade (ICNB), com vista à 
implementação de um conjunto de medidas para a
protecção da Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha, e o arranque da fase piloto do
projecto de Instalação de painéis solares em estações
de regulação e medida do gás (ver caso de estudo -
Instalação de painéis solares térmicos em GRMS,
pág. 82).

A intervenção realizada na linha a 400kV 
Palmela-Sines 2 consistiu em aumentar em 6m
cerca de 60 apoios, que permitiram o alteamento
dos cabos em 90 vãos. 

Resultados Esperados
Estima-se que esta medida evite intervenções
futuras em cerca de 30% dos 7355 sobreiros
e azinheiras contabilizados nos vãos em causa.
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A REN Atlântico tem como principal projecto no âmbito
do seu PPDA a realização do estudo de avaliação
dos eventuais impactes associados à descarga de
água fria (resultado do processo de regaseificação do
gás natural liquefeito - GNL), e injecção de hipoclorito
de sódio (com a finalidade de evitar o desenvolvimento
de microrganismos nas tubagens). Foram divulgados
os primeiros resultados em 2009, que indicam que
não existem impactes significativos (redução de 
temperatura e presença de hipoclorito de sódio)
associados à descarga da água no mar, em particular
no caso das comunidades dos habitats de areia e
rochoso a nível submareal e intermareal. 
A REN Armazenagem tem como única medida,
no âmbito do seu PPDA que está em fase inicial 
de execução a implementação de um projecto de
monitorização da vegetação na captação de água
em Osso da Baleia. 

Para mais detalhe dos PPDA, consultar:

� www.ren.pt > Electricidade > Centro de
Informação > Publicações > Plano de Promoção do
Desempenho Ambiental
� www.ren.pt > GásNatural > PPDA
� www.erse.pt > Energia e Ambiente > Planos de
Promoção do Desempenho Ambiental

A “Protecção dedicada da Reserva Natural das lagoas de Santo André e Sancha”
visa garantir a melhoria das condições de permanência da avifauna invernante
e migradora e a minimização dos impactes sobre habitats prioritários das margens
e a compatibilização do transporte de gás natural com a conservação dos 
habitats integrados na Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha.

3.2 Biodiversidade

“A biodiversidade é uma das maiores riquezas do planeta, entretanto, é a menos reconhecida como tal...”

Edward O. Wilson (1992)
Biólogo, promotor da E. O. Wilson Biodiversity Foundation

A REN assume os seguintes compromissos com a
Biodiversidade: 

•  Promover a integração das questões de 
biodiversidade na actividade global da REN; 
•  Identificar os impactes da actividade da empresa
na biodiversidade, avaliar os riscos e adoptar as
medidas de minimização dos impactes negativos e
de promoção das actividades com impactes positivos;
•  Envolver todos os colaboradores, fornecedores e
prestadores de serviços neste domínio;
•  Estabelecer parcerias com entidades e organizações
tendo em vista a adopção das melhores decisões de
mitigação de impactes;
•  Apoiar iniciativas de conservação da natureza que
contribuam para a minimização e compensação dos
impactes resultantes das suas actividades.

Consciente do seu impacte na biodiversidade, a REN,
além das acções implementadas no sentido de
cumprir as suas obrigações legais (Ex: medidas de
minimização e compensatórias decorrentes das
declarações de impacte ambiental), desenvolve inúmeras
iniciativas de carácter voluntário com o objectivo 
de promover a preservação da biodiversidade. 

A REN aderiu à iniciativa Business and Biodiversity,
que adopta como referencial da sua intervenção na
área da biodiversidade. Na sequência desta adesão,
a REN tem participado activamente no debate público
dos temas de sustentabilidade e da biodiversidade,
tendo participado por exemplo no Fórum da
Biodiversidade, um espaço de reflexão e de debate,
no âmbito da segunda edição do Green Festival, 
o maior evento de sustentabilidade do país. 

Estações / instalações 0,46 km2 5%

Extensão de gasodutos / linhas 1.001,56 km 11%

Ocupação em áreas sensíveis
(área / comprimento e % sobre o total)

O principal objectivo da Iniciativa Business 
& Biodiversity, da União Europeia, é fomentar 
o relacionamento entre as empresas e a 
biodiversidade, contribuindo significativamente
para a protecção da biodiversidade e para 
a prossecução da meta de 2010, de parar 
a perda de biodiversidade a nível local nacional,
regional e global.
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Existem ao todo 49 espécies cujo habitat está 
em áreas atravessadas por infra-estruturas da REN,
estando classificadas de acordo com a Lista
Vermelha da IUCN3 da seguinte forma:

Um dos principais impactes ambientais na avifauna
está relacionado com a alteração de habitats destas
espécies. 

Classificação IUCN Nº espécies ameaçadas

Criticamente ameaçado 2

Ameaçado 2

Vulnerável 17

Quase ameaçado 28

Classificação de espécies

Protecção da Avifauna 

Evolução dos incidentes com a cegonha branca
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de ninhos
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incidentes
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Protecção da cegonha branca

A REN tem vindo a desenvolver acções de controlo
da nidificação da Cegonha Branca. Em 2009, ao
abrigo do PPDA, foram instalados 279 dispositivos
dissuasores de poiso, montadas 130 plataformas
para ninhos e transferidos 68 ninhos de cegonhas
brancas para plataformas montadas em locais de
menor risco sendo que se tem verificado uma
diminuição constante da taxa de incidentes com esta
espécie.

Durante o processo de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) das Linhas Tunes-Estói e Sines-Portimão foram
identificados impactes significativos sobre a avifauna,
devido à proximidade das linhas a ninhos de Águia
de Bonelli. Em 2009 terminou o primeiro período
de implementação de medidas compensatórias e
monitorização específica de Águia de Bonelli de
ambos os projectos, que haviam sido iniciados em
2006. Após 3 anos de implementação de medidas
compensatórias com o objectivo de aumentar a

disponibilidade de alimento, melhorar o habitat de
nidificação e estudar o melhor possível a interacção
entre as águias e as linhas, é possível fazer um balanço
da eficácia das medidas implementadas.
Em 2009, deu-se, também, continuidade às medidas
compensatórias em curso na Linha Alqueva - Brovales
(troço português da Linha Alqueva - Balboa) para mitigar
o impacte no Sisão e no Grou através da promoção
das suas áreas de alimentação e de locais de dormida. 

3 IUCN - International Union for Conservation Nature

A REN patrocionou na edição do Global international
Yearbook 2009, através da publicação de um artigo sobre 
a parceria com o Centro de Estudos da Avifauna Ibérica
(CEAI) para a preservação da águia de Bonelli. 
Este anuário foi publicado em Julho de 2009.
De referir que a REN foi a única empresa Portuguesa 
aderente da iniciativa Global Compact que publicou um
artigo neste anuário.

Mais informações em:

� www.unglobalcompact.org/NewsAndEvents/news_archives/2009_09_15.html



76 | Minimização de impacte Minimização de impacte | 77

Relatório de Sustentabilidade 2009

Nome
Águia de Bonelli

Nome científico
Hieraaetus fasciatus

Estatuto de conservação
Pouco preocupante (a nível global
- IUCN) mas considerada em
perigo a nível Nacional (ICNB).

Distribuição
Distribui-se por grande parte do
Sul de Portugal, enquanto que 
no Norte e Centro se encontra
maioritariamente limitada à região
fronteiriça do Douro e Tejo.

Medidas implementadas

1. Aumento dos recursos alimentares dos casais de águia de Bonelli,
através da recuperação da população de coelhos bravos e
recuperação e repovoamento de pombais.
2. Gestão dos habitat de nidificação -  Foram construídas
plataformas artificiais capazes de fornecer substrato de nidificação.
Foram também celebrados acordos com os proprietários dos locais
potenciais de nidificação, de forma a minimizar a perturbação e
garantir as condições ecológicas mais adequadas. Foram ainda
abertos corta fogos em torno dos locais onde se situam os ninhos de
forma a diminuir a sua susceptibilidade aos incêndios.

Monitorização
A monitorização da águia de Bonelli é feita através da observação
directa e com recurso à telemetria por satélite.

Resultados e próximos passos
•  Melhoria na qualidade do habitat disponível para a espécie
(maior disponibilidade de alimento). Na linha Sines-Portimão 
verificou-se um aumento da população de coelho-bravo de 25% para
45% na área de intervenção;
•  Durante o período em análise verificou-se a substituição dos
adultos reprodutores dos casais na Linha Tunes-Estói mas não 
na Linha Sines-Portimão.

A monitorização da espécie permitiu igualmente confirmar dados
sobre preferências de habitats e determinar as condições de maior
risco, que podem fundamentar decisões em projectos futuros. As
medidas de compensação num segundo período assentam numa
perspectiva de continuidade do trabalho realizado.

Fonte (mapa): Equipa Atlas 2008. Atlas das
Aves Nidificantes em Portugal (1999-2005)
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Nome
Sisão; Grou Comum

Nome científico
Tetrax tetrax; Grus grus

Estatuto de conservação
Sisão:
Quase Ameaçada (IUCN)
Grou:
Pouco preocupante (IUCN)
Em Portugal: vulneráveis (ICNB)

Distribuição (Sisão)
Planície alentejana, 
onde pode ser observado 
nas zonas desarborizadas

Medidas implementadas

1. Promoção das áreas de alimentação, através da maximização do
valor biológico de locais apropriados.
2. Promoção de novos locais de dormida - Para além da gestão de
cerca de 500 ha de habitat de alimentação para o Sisão, de 190 ha
para o Grou, foram ainda estabelecidos novos locais de dormida para
o Grou (2 açudes) de forma a diminuir os atravessamentos da Linha
nos movimentos entre os dormitórios e as áreas de alimentação.

Monitorização
A monitorização do Grou é feita por observação directa e a do Sisão,
para além da observação directa, é feita com recurso à telemetria 
por satélite.

Resultados
Verifica-se que as áreas onde se fizeram as sementeiras têm vindo 
a ser utilizadas pelas espécies alvo e verifica-se a utilização pontual
das zonas dos açudes como dormitórios.

Fonte (mapa): SPEA

Grou comum

Sisão (fémea)
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3.3 Gestão de consumos
e emissões

As principais fontes de emissão de gases com 
efeito de estufa da REN estão associadas à sua
própria actividade, nomeadamente ao consumo 
de electricidade nas suas instalações e, mais 
significativamente, às perdas eléctricas na rede
nacional de transporte. 

A REN procura minimizar as suas emissões indirectas,
através da manutenção preventiva das instalações,
prática que tem vindo a desenvolver e a reforçar
com resultados positivos na diminuição das perdas e
das consequentes emissões associadas.
Uma outra fonte de emissões indirectas está 
associada às deslocações dos colaboradores do Grupo.
No sentido de combater esta fonte de emissões, a REN
tem vindo a reforçar a realização de videoconferências
entre as várias instalações da empresa e sempre que
possível em reuniões internacionais. Em 2009, foram
realizadas 209 videoconferências. 

As emissões directas da REN têm como principal
origem o auto-consumo de gás natural pelas caldeiras
utilizadas no processo de pré-aquecimento do gás 
natural e as purgas controladas de metano (purgas ao
nível da rede nacional de transporte de gás natural). 
Em 2009, foi efectuada uma paragem programada
para a realização de trabalhos de manutenção no
terminal de gás natural da REN Atlântico o que levou
à libertação segura do gás natural proveniente da
vaporização nos tanques através da queima na flare
e que, juntamente com a operação re-routing realizada
em Castanheira do Ribatejo, explica o aumento das
emissões verificado face a 2008.

2008 2009

Emissões da REN Directas (t CO2eq)

CH4 - Purgas Gás natural 1 575 1.294

CO2 - Queima Flare 2 - 948

CO2 -  Auto-consumo de caldeiras 13.232 14.352

CO2 - Consumo na cogeração 1.228 1.440

SF6 - Hexafluoreto de Enxofre 397 683

Gás natural 7 10

Total 15.439 18.727

Indirectas (t CO2eq)

Combustível Frota 2.095 2.099

Electricidade 3 31.142 23.730

Perdas eléctricas na rede 3 268.415 201.598

Gasóleo em outros equipamentos 24 17

Total 301.676 227.444

1) O aumento das purgas deveu-se a operação de re-routing da GRMS de Castanheira do Ribatejo ocorrida em Julho. Esta operação obrigou a uma 

purga significativa de GN resultante do seccionamento e corte de um troço do gasoduto principal

2) Em 2009 foi realizada uma intervenção programada no terminal de GNL que levou à libertação de gás natural através de queima na flare.

3) A diminuição das emissões indirectas associadas às perdas na rede e ao consumo de electricidade deve-se à alteração do factor de emissão utilizado, 

sendo que, pela primeira vez, se utilizou informação disponibilizada pelo comercializador de electricidade sobre a rotulagem da mesma. De referir que o 

valor das perdas na rede de electricidade em 2009 foram de 569 GWh.

Emissões de gases com efeito de estufa
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Caso de estudo

A Rede Nacional de Transporte de Gás Natural
(RNTGN) incorpora um conjunto de instalações
designadas por Gas Regulating and Metering
Station (GRMS). Estas estações estão equipadas
com sistemas que garantem a redução de
pressão do escalão adequado ao transporte
para o escalão das redes de distribuição ou dos
processos industriais que alimentam. 
A redução da pressão necessária ao transporte 
do gás natural leva a que haja uma diminuição
da sua temperatura. De forma a cumprir com os
requisitos legais de entrega do GN a uma
temperatura ≥ 0ºC, as referidas GRMS estão
dotadas de sistemas de aquecimento através de
água quente gerada por caldeiras de queima a
gás natural, sendo que os consumos de gás
natural, para estes processos na RNTGN,
totalizaram, no ano de 2009, 54.228.725 KWh,
o que correspondeu a um volume de emissões 
de CO2 de 10.949 t (aproximadamente 77% 
das emissões associadas ao transporte de gás). 
O projecto em curso, desenvolvido no âmbito do
PPDA, visa complementar o sistema de aquecimento
existente com um sistema solar térmico que
funcionará como alternativa durante o dia.

Benefícios Esperados
•  Redução da emissão de gases com efeito de
estufa resultantes da queima de combustível,
gás natural, da geração de água quente, e em
particular do fluido de aquecimento para o
processo de pré-aquecimento do gás natural 
nas estações de GRMS.

Estudos preliminares, conduzidos pela REN
Gasodutos em duas estações GRMS típicas,
estimam que este sistema de energia solar
térmica possa produzir, anualmente, 350 MWh, 
o que pode representar uma redução até cerca 
de 14% dos valores das emissões de CO2 anuais
e uma poupança de aproximadamente 23% dos
auto-consumos em gás natural.

Parcerias
Foram promovidas parcerias e colaborações com
diversas entidades, enquanto “partes interessadas”
no domínio das energias alternativas e,
em particular, na energia solar, e detentoras
de competências/know-how do sector,
nomeadamente com: 

•  Agência para a Energia (ADENE): realização
de auditorias energéticas às instalações piloto;
•  Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG) – elaboração das especificações técnicas
para o projecto de engenharia, aquisição e
fornecimento e apoio na análise de propostas e
também na fiscalização da obra e monitorização
do sistema.

Próximos Passos 
Após a implementação do novo sistema, vão ser
realizadas mais duas auditorias energéticas para
se poderem aferir os reais ganhos energéticos
obtidos com o novo sistema. Com as
recomendações constantes nos referidos relatórios
será avaliada a aplicabilidade às restantes
estações.  

Instalação de painéis solares

térmicos em GRMS (medida

do PPDA da REN Gasodutos)

As emissões provenientes de fugas de hexafluoreto de
enxofre (SF6) gás existente em diversos equipamentos
das subestações da rede eléctrica podem ser 
significativas devido ao potencial de aquecimento
global deste gás. Por esse motivo, têm vindo a ser 
controladas através da implementação de planos 
de manutenção, monitorização em tempo real da
pressão do gás e renovação dos equipamentos mais
antigos. A taxa de fuga de SF6 em 2009 foi de 0,09%.
O aumento da taxa de fugas de SF6, em 2009 face
ao ano anterior, está relacionado essencialmente
com dois eventos fortuitos: um problema técnico
grave num disjuntor da subestação da Batalha que
levou à perda de todo o gás e outro na intervenção
para a manutenção da subestação blindada de
Carriche (onde existe uma grande quantidade deste
gás) para resolução de problemas persistentes de
fugas de SF6 que ocorrem desde a entrada em
funcionamento desta instalação. As restantes 
emissões deste gás, verificadas em 2009, ocorreram
em equipamentos antigos e que estão em fase de
substituição.

Evolução da taxa de fuga de SF6

Quantidade
instalada (kg)

Taxa de
fugas (%)
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30.000
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0
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0,2

0,0

SF6 instalado Taxa de fugas de SF6

Formação e certificação de técnicos SF6

Tendo presente um recente imperativo 
regulamentar, a REN desencadeou um processo
de formação e certificação dos seus colaboradores.
Assim, em Novembro e Dezembro de 2009,
realizaram-se cursos de formação de técnicos
para consolidação dos conhecimentos sobre
características físicas e químicas, potencial de
efeito de estufa do SF6. Esta formação permitiu
ainda consolidar conhecimentos sobre a 
identificação de parâmetros de qualidade do gás
e as metodologias de controlo de riscos inerentes
às operações de enchimento e regeneração.
Complementarmente, foram realizadas quatro
acções de sensibilização nesta matéria a 
todos os técnicos das equipas de assistência 
das subestações, envolvendo um total 
de 62 colaboradores.
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Desempenho energético dos edifícios

Preservação da camada do ozono
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No âmbito do desempenho energético dos seus
edifícios e dando resposta ao quadro regulamentar
em vigor nesta matéria, a REN deu seguimento ao
processo de certificação dos seus edifícios em Lisboa
(Sede e Sacavém B), Pombal (1 e 2) e Bucelas, cujas
auditorias se concluíram em 2009. Também se
iniciaram os processos de auditoria energética e
de qualidade do ar interior nos edifícios de Vermoim
e Sacavém E e foi lançado o concurso para a 
contratação deste tipo de serviços a realizar nos 
edifícios de Ermesinde e Sacavém A. 
Ainda em 2009, e sobre o cumprimento das 
disposições legais relativas às instalações abrangidas
pelo sistema de gestão dos consumos intensivos de
energia (SGCIE), foram realizadas as auditorias
energéticas nas instalações da REN Atlântico e REN
Armazenagem, estando já em operacionalização o
plano de redução de consumos de energia decorrente
da auditoria ao terminal de gás natural liquefeito. 

Apesar de não ser o aspecto ambientalmente mais
significativo no contexto da sua actividade, a REN
está também a dar o seu contributo para a aplicação
do Protocolo de Montreal (que prevê a restrição da
utilização de substâncias deplectoras da camada 
do ozono) tendo em anos anteriores procedido à 
eliminação ou substituição dos seus equipamentos
de combate a incêndios que continham algumas das
substâncias regulamentadas por este Protocolo. 
Está em curso um plano de substituição dos
equipamentos de refrigeração mais antigos existentes
nas suas instalações.

Dia internacional da Preservação da Camada do Ozono - 16 de Setembro
Esta data, celebrada desde 1995, foi escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas para comemorar a
assinatura do Protocolo de Montreal relativo às substâncias que empobrecem a Camada do Ozono e que foi
aberto à ratificação em 16 de Setembro de 1987.

REN - Redes Energéticas Nacionais 2008 2009

Materiais

Azoto (m3) 893 758

Etileno Glicol (t) 10 0

Óleos lubrificantes (l) 7.275 1.044

Massas lubrificantes (t) 0,2 0

Óleo para transformadores (t) 12 11

Minorador de pH: H2SO4 a 38% (l) 3.325 5.075

Soda cáustica (t) 0,35 0,23

Hipoclorito de Sódio (t) 140 146

Odorante do gás (THT) (t) 39 48

Óleo reutilizado (t) 51 19

Economato

Tinteiros e Toners (n.º) 5.714 1.639

Papel para consumo administrativo (t) 32 28

Papel reciclado para uso interno (t) 5 6

Consumos energéticos

Consumo de Energia Eléctrica Infra-estrutura e edifícios (GJ) 234.684 241.040

Consumo de Gás Natural - (Cogeração, Caldeiras, pilotos 

e queimas controladas na flare) (GJ) 257.757 295.205

Gasóleo em outros equipamentos (GJ) 335 228

Gás propano (GJ) 2.418 0

Consumo de gás natural (GJ) 132 182

Combustível Frota (GJ) 28.812 28.837

Perdas na rede de transporte de electricidade (GJ) 2.055.942 2.048.062

Perdas na rede de transporte de gás - Purgas (GJ) 1.475 3.658

Energia produzida/vendida

Energia primária produzida (Cogeração) (GJ) 10.984 10.290

Energia primária directa vendida (Cogeração) (GJ) 7.703 7.091

Consumo e Rejeição de Água

Consumo de água da rede pública (m3) 77.063 82.284

Captação de água do meio hídrico subterrâneo (m3) 2.053.026 1.846.617

Utilização de água do mar (m3) 2 69.855.000 72.835.000

Rejeição de salmoura para o mar (m3) 3 1.568.011 1.764.157

Rejeição de salmoura para tratamento (m3) 3 371.159 611.604

Cloro Livre – Valor médio anual (mg/l) 0,68 0,56

1) Os consumos de materiais são estimados com base na quantidade adquirida dos mesmos para reposição/reforço de stock.

2) Captação e rejeição de água do mar utilizada no processo de regaseificação do Gás Natural Liquefeito.

3) Rejeição de água resultante do processo de construção de cavidades salinas para armazenamento de gás natural.

Gestão de consumos 1
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A expansão da rede de transporte de energia eléctrica
e a desmontagem de infra-estruturas desactivadas
continuam a ser os principais responsáveis pela 
crescente produção de resíduos do Grupo. Face a
2008 verificou-se que o total de resíduos produzidos
nas actividades da REN - Rede Eléctrica Nacional
aumentou em particular devido à realização de obras
de instalação de um cabo subterrâneo em meio urbano.
O encaminhamento dos resíduos para destino
final adequado está indicado no quadro seguinte,
sendo que a valorização e a reciclagem de
resíduos correspondem a 75% do total de resíduos
encaminhados. 

Gestão de resíduos

Resíduos encaminhados (t)

Destino final 2008* 2009

Aterro 2.581 3.469

Tratamento 48 1.170

Eliminação 1.574 8.119

Reciclagem 3.222 4.855

Reutilização 4 126

Valorização 43.761 33.278

* Valores relativos unicamente à REN - Rede Eléctrica.

Encaminhamento de resíduos

Percentagem de resíduos perigosos - 2009
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Percentagem de resíduos não perigosos - 2009
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Em 2009, o Grupo produziu um total de 1.439
toneladas de resíduos perigosos e 49.578 toneladas
de resíduos não perigosos, distribuídos pelos
seguintes tipos:
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A garantia de uma gestão sustentável do capital
humano passa, na REN, pelo investimento em 
pessoas com um nível de competência cada vez 
mais elevado, em condições de trabalho atractivas,
que recompensem de forma equilibrada o esforço
desenvolvido, num clima de estabilidade social 
e de satisfação pessoal. Atrair, reter e motivar 
colaboradores e adequar as suas competências aos
objectivos da empresa, são prioridades assumidas
pela REN na gestão do seu capital humano. 
Os desafios que marcaram o ano de 2009, face ao
enquadramento sócio-económico menos favorável,
foram superados com sucesso pela equipa REN,
devendo-se tal sucesso ao sentimento de 
responsabilidade e de pertença dos colaboradores
para com o Grupo.
Em 2009, o Grupo direccionou a sua acção para a
harmonização das políticas e práticas no domínio da
gestão de recursos humanos e para a renovação do
seu quadro de colaboradores. Esta orientação
estratégica decorre da juventude da REN, enquanto
grupo empresarial, e da necessidade de se proceder
à integração das culturas das diferentes empresas
que a constituem, através da criação de novos 
procedimentos e de um modelo integrado de gestão
de recursos humanos comuns a todo o Grupo.
Neste âmbito é de destacar:

•  A harmonização de diversos procedimentos
associados a direitos e obrigações na gestão de
remunerações;
•  A implementação de uma aplicação informática
única para todo o grupo e a consequente harmonização
de alguns procedimentos administrativos;

•  O desenvolvimento de um novo procedimento 
de recrutamento interno, para assegurar uma maior
mobilidade interna, e, em simultâneo, o desenvolvimento
de competências e a gestão das carreiras;
•  A redefinição dos procedimentos de gestão 
da formação tendo em vista a sua dinamização.

Adicionalmente, a reestruturação de vários processos
de gestão administrativa proporcionou uma 
oportunidade para se empreender o rejuvenescimento
do quadro de pessoal, o qual ainda apresentava, em
2009, uma elevada média etária.

“(…) é uma  empresa constituída por gente séria, gente que trabalha muito e com grande competência, que tem
um enorme amor à camisola […] e que age com elevados padrões de rigor ético.” 

Dr. Rui Cartaxo
Presidente Interino do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva, 
Dezembro 2009

Com o objectivo de se aproximar dos potenciais 
candidatos e realizar uma comunicação mais 
eficaz sobre os processos de recrutamento externo, 
a REN, em 2009, renovou o website nas candidaturas
a emprego, sob o mote de “Junte a sua energia à nossa”.

A formação contínua dos colaboradores tem 
sido assumida como um suporte fundamental
da excelência do desempenho da REN, contribuindo
para a valorização pessoal e profissional. 
A aposta no desenvolvimento de competências 
resultou num aumento de cerca de 28% das horas
de formação e de 63% do número de colaboradores
formados face a 2008. Como Grupo de base 
tecnológica, existe uma preocupação permanente
com a actualização das competências e com o 
alinhamento com as melhores práticas internacionais.
Os contactos estreitos com empresas congéneres,
a participação em congressos, em grupos de trabalho
temáticos e em associações do sector, são uma
constante. A realização de pós-graduações, mestrados
e doutoramentos que visem a valorização 
dos colaboradores é apoiada e incentivada. 

Respeitar e proteger os direitos humanos

Número de colaboradores 746

Distribuição 

< 30 anos 80

30-50 anos 365

> 50 anos 301

Taxa de rotatividade 11%

Colaboradores REN

Taxa de rotatividade por género

1,4%
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Homens Mulheres

Taxa de rotatividade por faixa etária
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30-50 anos > 50 anos< 30 anos

“Junte a sua energia à nossa”

Formação e desenvolvimento

2008 2009

Nº de horas de formação 13.568 17.248

Nº de participações 874 2.012

Nº de horas/ colaborador 16,8 23,1

4.1 Equipa REN

Respeitar e proteger
os direitos humanos
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Ainda no âmbito da política de apoio à formação e
educação, a REN implementou, em 2008, o
Programa Novas Oportunidades "Aprender
Compensa", promovido pelo Ministério da Educação
e pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social, que tem como objectivo tornar o 12º ano o
referencial mínimo de formação.
Em 2009 foi constituído o 2º grupo do secundário,
com 13 alunos, e uma turma para a conclusão do
Ensino Básico, com 8 alunos, tendo as aulas decorrido
nas instalações da REN.

Uma nota bastante significativa, na gestão dos 
recursos humanos, é o facto de mais de 50% 
dos colaboradores da REN deterem qualificações
académicas ao nível do ensino superior.
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Em linha com o processo de harmonização das políticas
e práticas da gestão de recursos humanos, em 2009
foi desenvolvido um modelo único de gestão de
desempenho para todo o grupo REN, o Projecto
“Eficiência A+” que, assente numa política de 
avaliação e valorização do desempenho, tem como
objectivos o fortalecimento de uma cultura de 
compromisso com resultados, a promoção do sentido
de responsabilidade, o reconhecimento do mérito
individual e das equipas e a melhoria da performance
operacional e da qualidade de serviço.
Neste sentido, o Projecto Eficiência A+ pretende 
promover a diferenciação positiva dos desempenhos
dos colaboradores. Uma diferenciação pela positiva e
pela eficiência.
Constituindo um dos pilares da gestão de recursos
humanos do Grupo, este projecto será complementado
com a implementação de um modelo de gestão de
funções e carreiras e por um modelo de gestão de
compensações e benefícios. 

Modelo de gestão de desempenho - Projecto eficiência A+

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar

Eficiência A+

Gestão de Desempenho

Mais eficiente

Menos eficiente

A
B

C
D

E
F
G

A+

1ª Fase (Teste Piloto)
2ª Fase (Arranque)

2009
2010

100%Consecução
Resultados / Ano

Arranque
Projecto

Definição de
Objectivos

Aprovação
do Modelo
de Avaliação

Definição de
Competências
Comportamentais

Manual Gestão de Desempenho
Modelo de Retribuição Variável

Teste Piloto
(1.ºs linhas /
REN Atlântico)

Arranque do novo ciclo
de Gestão de Desempenho

Faseamento do Projecto

O processo de avaliação de desempenho para 
o Grupo realiza-se numa base anual com 
acompanhamento contínuo do cumprimento 
dos objectivos.
A avaliação dos colaboradores relativamente ao
desempenho em 2008, que se realizou no primeiro
trimestre de 2009, contribuiu para a definição da
retribuição variável atribuída aos colaboradores e
para a definição de prioridades na progressão de 
carreira bem como para identificação de necessidades
de formação. A introdução do novo modelo de
avaliação de desempenho aplicável a todo o grupo
irá constituir uma oportunidade única para se investir
na formação eficiente de todos os avaliadores e
avaliados e reforçar a vertente comunicacional deste
processo.

Colaboradores da REN sujeitos a avaliação
de desempenho e desenvolvimento de carreira

94,7%
98,2%

20092008

Distribuição de colaboradores
por tipo de contrato de trabalho 2009

Contrato
a termo

6%

Efectivos
93%

Estagiários
1%

O critério de apuramento destes valores foi alterado
relativamente ao reportado em 2008 (pelo que o
valor deste ano também foi alterado). Agora tem
em consideração o seguinte: o número de 
colaboradores da REN de referência para este 
cálculo é relativo ao dia 1 de Julho de cada ano;
são sujeitos a avaliação de desempenho os 
colaboradores com contrato há mais de 6 meses; e
não são sujeitos a avaliação de desempenho os
estagiários
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Conforme referido anteriormente, a reorganização 
de processos empreendidos proporcionou o
desenvolvimento de um programa de ajustamento
de efectivos ao abrigo do qual foi possível concretizar
um total de 68 pré-reformas em 2009. Iniciado em
2008, este programa, que prosseguirá em 2010,
embora com redução do número previsto de 
situações de passagem à pré-reforma, tem decorrido
com total tranquilidade, tendo o plano e as condições
de adesão sido comunicados pela empresa aos 
representantes dos trabalhadores num clima de 
confiança mútua. 
Comparativamente a 2008, conseguiu-se no final 
de 2009 uma redução nominal de 0,3 anos na
média etária, que passou de 44,9 para 44,6 anos.
Este resultado corresponde a uma redução efectiva
de 1,3 anos, tendo em conta que a média seria 
incrementada naturalmente em cerca de um ano 
no final de 2009, se não tivesse havido rotação de
colaboradores. 

Distribuição por género e categoria profissional

Homens Mulheres

Gestão de topo Dirigentes Quadros Quadros Quadros Pessoal Pessoal Praticantes
Superiores Médios Intermédios Altamente Semi e

Qualificado Qualificado Aprendizes

100% 84% 79% 75% 100% 78% 100%

50%

16%
21% 25% 22%

50%

Distribuição de faixa etária 
por categoria em 2009

0 5 15 0
20

44
80

345

257

Gestão de topo Dirigentes Restantes
Colaboradores

< 30 anos 30-50 anos > 50 anos

À semelhança dos anos anteriores, a REN realizou
em 2009 uma cerimónia no decorrer da qual 
foram entregues medalhas aos colaboradores que
completaram 25 anos ao serviço do sector energético.
Esta homenagem, que constitui uma tradição na
empresa, visa reconhecer a dedicação e a qualidade
dos seus colaboradores. 

A política de compensações da REN tem por base
princípios de equidade e competitividade. As relações
de trabalho dos colaboradores da REN têm por base
um Acordo Colectivo de Trabalho (ACT), na maior
parte dos casos, ou um contrato individual de trabalho

(CIT). Quer numa situação quer noutra, o Grupo atribui
um conjunto de benefícios aos seus colaboradores
que vai bastante além da remuneração mensal, com
o objectivo de proporcionar uma melhor qualidade
de vida aos seus quadros. 

Reconhecer a dedicação

Compensação e sistema 
de recompensas

Benefícios Vínculo Rede Vínculo REN-Gasodutos/ Vínculo REN-Serviços/

Eléctrica ACT Atlântico/Armazenagem CIT Trading/SGPS - CIT

QP CT QP CT QP CT

1. Seguro de Acidentes de Trabalho X X X X X X

2. Seguro de Acidentes Pessoais X - X X - -

3. Plano de Saúde X X X X X X

4. Seguro de Vida - - X - X1 -

5. Fundo de Pensões X - - - - -

6. Electricidade a preços reduzidos X - - - - -

7. Colónias e campos de férias X - - - - -

1 Não abrange a totalidade dos colaboradores.

Eliminar a discriminação
no ambiente de trabalho
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O apoio na saúde é um valor essencial para a REN 
e todos os colaboradores do Grupo estão abrangidos
por um de dois planos de saúde existentes
extensivos ao agregado familiar, cônjuge e filhos até
aos 25 anos. Os planos em vigor tiveram origem nas
empresas que hoje constituem o grupo, sendo
abrangidos pelo plano complementar do Sistema
Nacional de Saúde um total de 503 colaboradores e
e os restantes por seguro de saúde. Em 2009 todos
os novos colaboradores passaram a estar abrangidos
pelo plano de seguro de saúde. 
Além destes planos, a REN disponibiliza um serviço
de medicina do trabalho que, para além do que está
previsto na lei, proporciona a realização de exames e
análises clínicas complementares de forma a possibilitar
uma acção preventiva ao nível da saúde dos seus
colaboradores. Em 2009 iniciou-se um novo ciclo na
prestação destes cuidados com a decisão de abrir e
equipar cinco postos médicos em instalações
próprias, proporcionando um contacto mais próximo
entre os serviços de medicina do trabalho e os
colaboradores minimizando incómodos, tempos e
custos de deslocação. Actualmente a REN dispõe de
postos médicos distribuídos nos edifícios de Vermoim,
Bucelas, Sines e, desde 2009, no edifício sede.
Adicionalmente está prevista a abertura de postos
médicos em Sacavém e Pombal.

A REN mantém planos de contingência para diversas
situações de emergência/catástrofe entre os quais se
incluem as pandemias de gripe.
O ano de 2009 foi assinalado, a nível internacional,
pelo surto de Gripe A (inicialmente designada por
Gripe Suína). No sentido de fazer face a esta potencial
pandemia, a REN adoptou medidas de prevenção como
a operacionalização de um Plano de Contingência e
a criação de um comité de acompanhamento.
Neste período a REN forneceu informação aos 
colaboradores através dos meios internos de 
comunicação, nomeadamente através da REN 
notíci@s e da Intranet, assumindo as orientações
gerais da Organização Mundial de Saúde e da
Direcção Geral de Saúde, com base nas quais foram
definidas prioridades de vacinação em função da
exposição ao risco (quer de contágio, quer operacional).

O Plano de Contingência da REN contempla os
seguintes aspectos:

•  Elaboração e divulgação da informação geral aos
colaboradores sobre os sintomas da gripe e definição
das medidas de carácter geral para prevenir o contágio;
•  Definição e disponibilização dos equipamentos de
protecção individual e dos procedimentos de actuação
para colaboradores com actividades técnicas em
locais de risco acrescido;
•  Definição e implementação de política de vacinação
(quando disponível);
•  Monitorização dos casos de gripe;
•  Definição e implementação do apoio a 
colaboradores afectados por situações graves 
resultantes da pandemia de gripe.

Adicionalmente foram colocados, nas várias
instalações e em locais considerados apropriados,
dispensadores com gel desinfectante e distribuídas
máscaras para protecção contra a gripe A aos
operadores de segurança das portarias. De referir
que não se registou qualquer impacte do surto
gripal na actividade da REN.

Saúde e segurança

Evolução da taxa de absentismo

2,3%

2,8%2,6%

2007 2008 2009

Taxa de absentismo

A consciência de que o desenvolvimento laboral 
num ambiente seguro e saudável constitui um factor
determinante para a satisfação dos colaboradores 
e uma mais-valia para o sucesso nos resultados, 
conduziu ao reforço do compromisso da REN 
na gestão da segurança no trabalho.
Neste sentido procedeu-se à redefinição de políticas
e procedimentos e à realização de acções de formação
e simulacros para a redução da sinistralidade, os
quais resultaram numa acentuada diminuição do
índice de acidentes de trabalho.

Empresas Nº médio de Nº horas Nº de acidentes Dias perdidos

Colaboradores trabalhadas Mortais Não Mortais

REN Eléctrica 400 689.601 0 1 0

REN Serviços 195 320.799 0 1 0

REN Gasodutos 125 222.314 0 0 0

REN Atlântico 42 73.303 0 0 0

REN Armazenagem 11 19.666 0 0 0

REN Trading 8 13.637 0 0 0

REN Telecom 0 0 0 0 0

REN SGPS 18 27.393 0 1 0

Total empresas REN 798 1.366.713 0 3 0

Sinistralidade - Índice de gravidade vs
índice de incidência - Total empresas REN

379,97

0,00 8,75 3,76

Índice de Gravidade (IG) Índice de Incidência (II)

2008 2009

Impedir violações dos
direitos humanos

Abolir o trabalho forçado

Abolir o trabalho infantil



A definição das medidas de autoprotecção e dos
planos de emergência dos edifícios visa garantir o
bem-estar e as condições de segurança no decorrer
do desenvolvimento das actividades dos colaboradores.
No ano de 2009 merecem realce as seguintes medidas
de prevenção:

•  Realização de 36 exercícios de treino teórico-prático
e dois simulacros na REN Atlântico no âmbito 
da activação do Plano de Emergência Interno e 
do Plano de Protecção;
•  Realização de um simulacro na REN
Armazenagem. Este primeiro simulacro realizado no
local teve como objectivo testar a funcionalidade do
Plano de Emergência Interno, garantindo a
prevenção de acidentes graves que envolvam
substâncias perigosas e a limitação das suas 
consequências através de medidas de acção preventiva;
•  Realização de 6 simulacros, na Rede Eléctrica
Nacional, nas novas subestações de Carvoeira,
Pedralva, Portimão e nas subestações de Fanhões,
Mourisca e Vermoim. Desde 2003, ano em que se
iniciou o programa, foram realizados 70 simulacros
nas instalações desta empresa.

A comunicação interna assume um papel fundamental
na actividade da REN face à dispersão geográfica dos
seus colaboradores. Neste sentido a comunicação
procura minimizar o impacto da distância e 
proporcionar a todos os colaboradores o acesso 
a informações actualizadas sobre a actividade
da empresa e o diálogo a nível interno e com as
diversas partes interessadas.
O ano de 2009 caracterizou-se pelo início dos
seguintes projectos: 

•  Intr@REN, a nova Intranet da REN vem 
disponibilizar informação actualizada a todos os
colaboradores sobre os três âmbitos - económico,
social e ambiental - da REN;
•  REN TV, um canal adicional de divulgação
de informação sobre o Grupo REN.

Criação de valor | 101100 | Criação de valor
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As actividades técnicas da REN comportam alguns
riscos especiais, dos quais se destacam o risco de
electrocussão e de queda em altura. Por este motivo,
a REN cumpre rigorosamente todos os procedimentos
de segurança, com supervisão e coordenação por
equipas especializadas. Outra iniciativa da REN ,
neste contexto, foi a realização de 118 acções de 
sensibilização para questões de segurança dirigidas
aos prestadores de serviço das empreitadas.
Em 2009, 14 empreiteiros foram submetidos 
a formação em áreas da Segurança.

Ainda no âmbito da política de Higiene e Segurança 
do Trabalho (HST), foi dada continuidade a acções
de natureza cíclica inerentes ao desenvolvimento
e melhoria contínua neste domínio.
Na circunstância foi revisto e actualizado um conjunto
de práticas e procedimentos considerados relevantes
tendo em mente a salvaguarda e segurança dos
colaboradores no desempenho das actividades que
lhes são individualmente atribuídas, entre as quais:

•  Revisão e actualização da identificação de perigos
e avaliação de riscos específicos; 
•  Desenvolvimento de guias para a elaboração 
de planos de segurança e saúde e de fichas de 
procedimentos de segurança para os trabalhos que
comportam riscos especiais, de forma a harmonizar 
e facilitar a apresentação da documentação exigível
de acordo com o legislado; 
•  Revisão das fichas de prevenção e segurança
e das fichas técnicas e especificações para os 
equipamentos de protecção individual para os
Colaboradores REN.

Em 2009, para além das acções de sensibilização 
e formação realizadas em todas as empresas do
grupo sobre os temas da segurança, destaca-se a
implementação de um alargado plano de monitorização
e avaliação, nos postos de trabalho, da iluminância e
da exposição ao ruído e às vibrações.

Nº médio de Nº horas Nº de acidentes Dias perdidos

Colaboradores trabalhadas Mortais Não Mortais

Prestadores de Serviços 1.711 3.087.166 0 50 1.029

Sinistralidade - Índice de gravidade vs índice 
de incidência - Prestadores de Serviços 2009

275,05

333,32

23,42 29,22

Índice de Gravidade (IG) Índice de Incidência (II)

2008 2009

Comunicação e diálogo
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No sentido de estabelecer um diálogo directo e
envolver os colaboradores na actividade da REN,
realizaram-se Focus Group Meetings, no âmbito do
projecto + Sustentabilidade.
Nestes encontros foi debatido o tema
“Sustentabilidade”. Esta iniciativa visou conhecer a
opinião dos colaboradores sobre o desempenho e as
práticas de sustentabilidade desenvolvidas pela 
empresa e identificar as necessidades e expectativas
dos mesmos no sentido de se definirem de forma
mais criteriosa compromissos futuros neste domínio.

Ainda no âmbito do diálogo, é de referir que a REN
mantém um clima de bom relacionamento com os
representantes dos trabalhadores. A Administração
reúne-se regularmente com a Comissão de

Trabalhadores no sentido de se inteirar das 
preocupações e de dar resposta às questões
colocadas. Sempre que necessário, são realizadas
reuniões com as Associações Sindicais a pedido
destas ou por iniciativa da empresa. Em 2009
realizaram-se várias reuniões de esclarecimento 
relativas ao programa de pré-reformas que permitiram
uma divulgação eficaz daquele programa a todos
os colaboradores. Adicionalmente realizaram-se
reuniões relativas à revisão anual da tabela salarial 
e à revisão do regulamento de trabalho por turnos 
da REN Gasodutos.
O bom relacionamento com os representantes dos
trabalhadores verificou-se também ao nível da
Comissão de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho,
de cuja actividade resultou, designadamente, a
redefinição de prioridades de formação em segurança.
O ano de 2009 marca ainda o início do funcionamento
da Comissão de Acompanhamento do Fundo 
de Pensões onde estão representados todos os 
colaboradores e beneficiários.

Sindicalização

Número de Colaboradores abrangido por acordo de negociação colectiva

REN REN REN REN Atlântico REN REN REN
Redes Energéticas Gasodutos, Armazenagem, Terminal de GNL, Rede Eléctrica Trading Serviços
Nacionais, SGPS  S.A. S.A. S.A. Nacional S.A.

11 4 1

54

1 2 0 0

343

204

5 3

141

74

Número de Colaboradores sindicalizados

4.2 Envolvimento com a comunidade

A REN, como empresa regulada e presente no 
mercado accionista, tem especiais obrigações nos
domínios da transparência, envolvimento e 
auscultação das suas partes interessadas relevantes 
e na comunicação da sua actuação nas três 
vertentes da sustentabilidade.
Neste sentido, preocupa-se em encontrar as soluções
mais adequadas para questões sociais e ambientais,
actuando em linha com os seus compromissos em
matéria de sustentabilidade e responsabilidade
social. À semelhança dos anos anteriores, em 2009,
foram desenvolvidas várias iniciativas nas mais diversas
áreas de trabalho: Social, Voluntariado, Desporto,
Cultural Educação e Ambiente.

Actuação social da REN

Áreas de actuação social

Social Voluntariado Desporto Cultura Educação Ambiente

Áreas de Actuação Social

Recolha e entrega
de 73,5 kg de pilhas

60 kg de Tampas de
plástico entregues na
Santa Casa da Misericórdia
da Amieira do Tejo

Entrega de
89 kg de rolhas

Aldeia de Crianças SOS

Apoiar a liberdade de
associação no trabalho
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Membro do United Nations Global Compact (UNGC),
desde 2005, a REN apoiou financeiramente a
Foundation for the Global Compact, que tem 
como objectivo contribuir para a construção de
uma economia global mais sustentável, baseada 
em princípios universais relativos a direitos humanos,
práticas laborais, preservação do ambiente e 
combate à corrupção.
A actual crise financeira mundial colocou a ética, 
a transparência e a gestão do risco no topo da agenda
da responsabilidade social corporativa, atribuindo
ao trabalho desenvolvido por esta Fundação uma
relevância crescente.

A comunicação com a comunidade em matérias
relacionadas com as actividades desenvolvidas pelo
Grupo, assume uma importância fundamental e é
estabelecida de forma contínua através de uma 
multiplicidade de canais. 
Com o público em geral a comunicação é sobretudo
feita através do website e do relatório de 
sustentabilidade.
Paralelamente são promovidas acções de informação
e sensibilização, através de parcerias estabelecidas
com entidades competentes e de publicações que
visam o esclarecimento da sociedade, sobre tópicos de
interesse, nomeadamente sobre o tema da influência
dos campos electromagnéticos na saúde humana.

Das iniciativas realizadas em 2009, destaca-se a
participação da REN em dois canais televisivos 
(Porto Canal e RTP1), com programas destinados 
a públicos de diferentes níveis etários. 

Porto Canal
Durante seis meses, a REN participou num espaço
televisivo do Porto Canal, numa rubrica inteiramente
dedicada à actividade da empresa, inserida no 
programa Porto Alive. Este espaço semanal, com a
duração aproximada de dez minutos, teve como
objectivo sensibilizar os espectadores para questões
ambientais e ainda esclarecer dúvidas relacionadas
com o transporte de energia. Todas as semanas o

convidado do programa foi um representante da
empresa ou de alguma entidade que colabora com 
a REN, tendo sido abordados variados temas, 
como as medidas compensatórias, o programa de
realojamento e protecção da cegonha-branca ou a
execução dos Planos de Promoção do Desempenho
Ambiental, entre outros.

Condoninho da Renata
No ano de 2008 a REN associou-se ao jornal
Público, à Fundação para a Computação Científica
Nacional (FCCN) e à Bio3 num projecto que veio a
ser baptizado de Webcegonhas. 
Esta iniciativa, consistiu na colocação de uma
câmara de filmar no topo de uma torre de energia,
junto a um ninho de cegonhas. Esta câmara, ligada
24 horas por dia durante todo o ano, permitiu o
acompanhamento da vida selvagem em directo de
um ninho daquela espécie de aves. As imagens
poderiam ser visualizadas e comentadas no site do
Público on-line. 
A iniciativa teve por objecto a divulgação e 
sensibilização ambiental bem como a vontade de se
ilustrar junto da sociedade as acções que a REN vem
desenvolvendo de conservação da cegonha-branca. 
Desta iniciativa resultou um outro projecto, o
“Condoninho da Renata” uma série de animação 
3D em 24 episódios, onde a protagonista é uma
cegonha-branca chamada Renata, que juntamente
com outros personagens procuram sensibilizar os
públicos mais jovens para questões ambientais, 
de gestão energética e de esclarecimento sobre a
actividade da REN, procurando contribuir para a
desmistificação de alguns preconceitos em torno 
das linhas de alta tensão.
A série de 24 episódios foi desenvolvida em conjunto
com a QUERCUS e contou com o apoio da ERSE. 

Mais informações sobre o projecto “O Condoninho
da Renata” podem ser consultadas em: 

� http://static.publico.clix.pt/cegonhasnaweb/

Principais acções desenvolvidas, em 2009, no âmbito da Responsabilidade Social

• Campanha de angariação de fundos para a União Zoófila na REN.
• Concurso Nacional Eco-Código, onde os alunos são convidados a participar, enviando trabalhos que deverão
abordar os temas ”Água-Resíduos- Energia”.
• Peditório Nacional de Pilhas e Baterias a favor do IPO: recolha de pilhas e baterias usadas, promovido pela
ECOPILHAS, nos edifícios da REN. 

REN recebe em Bruxelas 

Rótulo de Responsabilidade Social “CEEP/CSR-Label”

REN apoia Fundação 
Global Compact

A REN na comunidade

A REN para o grande 
e pequeno público

webcegonhas powered by
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Adicionalmente ao projecto “Condoninho da Renata”
da TV, foram disponibilizados os episódios noutras
plataformas, nomeadamente no Sapo Kids
e Meo Kids. Desta forma foi possível atingir mais 
crianças mantendo o objectivo da visualização em
conjunto com os pais. A plataforma do Sapo Kids 
frequentemente utilizada por algumas crianças mas
também pelos pais em conjunto com as mesmas 
tem como objectivo adaptar a educação às novas 
tecnologias incentivando a pesquisa de informação.
Posteriormente foi criada uma página da Renata 
alojada no site do Sapo Kids e na Box Meo (zona
kids). Os episódios estão disponibilizados e podem
ser visualizados gratuitamente. Em 2009, cerca de 
1 milhão e meio de portugueses tiveram contacto
com os episódios da Renata via Web. 

� http://videos.sapo.pt/condoninho_ren

A associação da série de animação 3D às 7
Maravilhas de Portugal surgiu numa fase já avançada
do “Condoninho da Renata” mas acabou por se
coadunar com os objectivos do projecto definidos
inicialmente. Mantiveram-se os objectivos de
responsabilidade social, cultural e ambiental no
apoio concedido às 7 Maravilhas de Portugal no
Mundo e associou-se a imagem da Cegonha
Branca, neste caso a Renata, uma ave que viaja
pelo Mundo inteiro e que, para além de embaixadora
da REN representa também um símbolo da cultura
portuguesa no Mundo.

Esta associação RENATA/7MARAVILHAS foi 
viabilizada através da inserção dos episódios da
Renata em horários 7 Maravilhas, ou seja junto
a emissões do projecto e junto aos programas de
divulgação dos monumentos culturais contemplados.
A série de animação 3D poderia ser visualizada
na RTP, aos Sábados e Domingos, antes do Jornal 
da Tarde onde todos os dias era destacada uma 
das 7 Maravilhas de Portugal no Mundo.
Para envolver os colaboradores no projecto da Renata,
a REN decorou um dos elevadores do edifício da 
Av. EUA com elementos alusivos à série “Condoninho
da Renata” e disponibilizou os episódios na Intranet.

Da televisão para outras plataformas

Associação da RENATA às 
7 Maravilhas de Portugal no Mundo

Jogo do Apagão

Projectos na comunidade

Prémio REN 

Para dar a conhecer a actividade da REN, no que diz
respeito ao transporte de energia, e desafiar os
jogadores a desempenhar o papel da gestão da
Rede Eléctrica Nacional, foi criada uma plataforma
alojada no website da REN onde os utilizadores
têm oportunidade de aceder ao jogo. Neste jogo, 
pretende-se sensibilizar os utilizadores para o 
equilíbrio entre a oferta e a procura de energia,
estando sujeitos a alterações constantes climatéricas
e industriais. Desta forma foi conseguida uma melhor
compreensão da actividade da REN por parte dos
curiosos. 

� http://apagao.ren.pt 

A importância do contributo da REN para o 
desenvolvimento da comunidade é inquestionável,
pelo benefício directo da actividade e pela 
responsabilidade que tem no domínio da cidadania
empresarial.
A REN assume um papel estratégico no panorama
económico nacional e, em particular no sector da
energia. Face a este posicionamento, resulta a
consciência de uma responsabilidade acrescida 
no sentido da observação e defesa dos princípios 
do desenvolvimento sustentável, bem como o
compromisso de manter e aperfeiçoar um modelo 
de gestão ética e socialmente responsável. 
É neste enquadramento que a REN procura apoiar 
e desenvolver a Comunidade.

No sentido de promover a colaboração e interacção
entre as Universidades e a Indústria e premiar os
trabalhos nas áreas de engenharia associados ao
sector da electricidade e do gás natural, a empresa
atribui anualmente o Prémio REN. Em 2009, os
prémios referentes à edição de 2008, incidiram sobre
as seguintes Teses de Mestrado: 

1º Prémio: Soluções para o uprating de linhas aéreas
de muito alta tensão;
2º Prémio: Wind Power Prediction using 
autoregressive moving average models (ARMA) 
associated with wavelets;
3º Prémio: Parametrização evolucionária de 
equivalentes de rede para representação de cargas
não-lineares em regime estacionário.

A atribuição do Prémio REN 2009 irá ocorrer
no primeiro semestre de 2010. 

Mais informações sobre o prémio REN podem ser
consultadas em: 

� www.ren.pt > Grupo REN > PremioREN



108 | Criação de valor Criação de valor | 109

Relatório de Sustentabilidade 2009

Em 2009 a REN patrocinou o 9º concurso nacional
“Poster Eco-código”, que visa estimular a participação
e a criatividade dos jovens envolvidos no Programa
Eco-Escolas. Neste concurso, os alunos das escolas
envolvidas, mais de 1000 escolas do 1º, 2º e 3º ciclo,
são convidados a participar, através do envio de
trabalhos com os temas sobe Água, Resíduos e Energia.
O Eco-Código corresponde a um dos elementos do
programa Eco-Escolas, no âmbito do projecto de
educação ambiental nas escolas. Pretende-se, com
esta indicativa identificar um conjunto de atitudes e
comportamentos conducentes à melhoria do ambiente
na escola, em casa e na região, que todos os membros
da comunidade deverão seguir e implementar.

Os prémios atribuídos às escolas serão entregues no 
“Dia Bandeiras Verdes 2009 – Galardão Eco-Escolas”.
Ainda no âmbito dos projectos desenvolvidos com as
escolas, a REN fez uma apresentação sobre o tema
“Ruido… quem é esse?”, na escola EB 1/JI Vitorino
dos Piães, para cerca de 160 alunos entre os 3 e 9
anos. Esta iniciativa visa sensibilizar os mais novos
para temas como a protecção da avifauna e o ruído.

No projecto MEDEA os alunos foram incentivados a
desenvolver um trabalho sobre medições a aparelhos
domésticos e a linhas de transporte de energia.
A REN apoiou a Sociedade Portuguesa de Física no
âmbito do Programa MEDEA, no concurso destinado

Escolas

REN e CML concluem 
corredor verde em Monsanto

Protocolo de Colaboração 
entre a REN Armazenagem, a
Câmara Municipal de Pombal e 
a Junta de Freguesia do Carriço

REN premiada no 
XIII ERIAC - Reconhecimento 

dos colaboradores REN 

a alunos do secundário. A finalidade deste projecto
foi melhorar a compreensão dos alunos sobre a
matéria correspondente ao programa curricular 
oficial do secundário.  

Em 2009, a REN e a Câmara Municipal de Lisboa
assinaram um protocolo que viabiliza a construção
da subestação do Zambujal no Parque Florestal de
Monsanto. De entre as medidas compensatórias 
constantes no projecto está a conclusão do último
troço do Corredor Verde que liga a cidade de Lisboa
ao Parque de Monsanto.
Neste contexto está prevista a construção, pela REN,
de uma pista ciclo-pedonal, com aproximadamente
840 m de comprimento e 4,4m de largura.
O projecto inclui igualmente a requalificação e 
reflorestação da zona de implantação da nova
subestação recorrendo a espécies vegetais 
autóctones da Serra de Monsanto.

Em Agosto de 2009, foi celebrado Protocolo de
Colaboração entre a REN Armazenagem, a Junta
de Freguesia do Carriço e a Câmara Municipal de
Pombal. Este Protocolo visa consolidar a colaboração
com a sociedade - população local – já em 
desenvolvimento ao longo de vários anos.
Através deste protocolo e com efeitos ainda em
2009, a Junta de Freguesia do Carriço beneficiou 
de apoio da REN Armazenagem na aquisição de 
um autocarro, de 60 lugares, destinado ao transporte
escolar estando também previsto apoio no projecto
de interesse social de ampliação do Centro Social 
do Carriço – Lar de Idosos.
Em complemento daquele apoio, e através deste 
protocolo, a REN Armazenagem garante a 
promoção da informação junto da Junta de
Freguesia do Carriço das características do projecto
de armazenagem de gás natural e aquela entidade
colabora com a REN Armazenagem, designadamente
no seu relacionamento com a população local, 
numa perspectiva de desenvolvimento sustentado 
e equilibrado sócio económico e ambiental.

Colaboradores da REN viram os seus trabalhos
ser premiados no XIII Encontro Regional Latino
Americano do Cigré (ERIAC), que decorreu em 
Maio de 2009 em Puerto Iguazu na Argentina.
A três colaboradores da REN (dois em parceria com
colegas da REE) foi atribuído o Prémio de Melhor
Trabalho dos Comités de Estudo de Mercados e a
um outro colaborador o Prémio de Segundo Melhor
Trabalho do Comité de Estudo de Ambiente.
Neste XIII Encontro foram apresentados 12 trabalhos
da REN, dois dos quais em conjunto com o Comité
Nacional Espanhol do Cigré (co-autoria com 
colaboradores da REE). 

O papel da REN na ligação entre as universidades e o mercado de trabalho

O PRÉMIO REN

Instituído em 1995, o Prémio REN visa distinguir estudantes das universidades portuguesas que realizem 
trabalhos finais de curso e/ou dissertações de mestrado na área dos Sistemas de Energia Eléctrica.
Longa é a tradição da REN na interligação entre as universidades e o meio empresarial. Dotada de um elenco
de engenheiros de elevado nível científico e técnico, a REN – herdeira da marca de excelência da Companhia
Nacional de Electricidade fundada pelo Prof. José Ferreira Dias em 1947 – tem sistematicamente – desde a
sua constituição em 1994 integrada no Grupo EDP, do qual se autonomizou em 2000 – procurado um 
relacionamento profícuo com as universidades, que muito tem contribuído para a manutenção da 
competência técnica que lhe permite registar um desempenho exemplar no exigente contexto da rede 
eléctrica europeia interligada.
A gestão em tempo real do sistema eléctrico é um desafio que os engenheiros da REN enfrentam com 
galhardia, não se atemorizando com a responsabilidade de manter em permanência o fluxo de energia que
move a sociedade humana. A rede eléctrica é o mais complexo sistema jamais concebido por cientistas e
engenheiros e dele todos dependemos criticamente.
O Prémio REN contribui para o prestígio da empresa que o instituiu, que se afirma como dinamizadora da
excelência técnica nacional numa área de conhecimento inquestionável. E motiva os estudantes de 
engenharia eléctrica e electrotécnica na prossecução da qualidade nos seus trabalhos de conclusão do curso,
já que a obtenção de um dos três prémios anualmente atribuídos ou de uma menção honrosa resulta numa
linha curricular que contribui de forma significativa para o início de uma carreira de sucesso.

Prof. José Pedro Sucena Paiva
Instituto Superior Técnico
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A actividade dos operadores do sistema de transporte
de energia está no início de uma fase de alteração
profunda do seu modelo de negócio. Os principais
desafios com que estes operadores se deparam
dizem respeito a pressões resultantes de:

•  Alterações Climáticas;
•  Energias Renováveis;
•  Transferência de Conhecimento;
•  Smart Grids.

A REN atravessa uma fase de transformação, para
fazer face à evolução do sector energético. Ao nível
das infra-estruturas físicas, a REN irá manter o elevado
esforço de investimento, visando responder aos
desafios energéticos do país. Tal como em 2009,
uma fatia importante do investimento dirige-se à
ligação de novos centros de produção renovável. 
Os investimentos dirigidos à densificação da rede de
transporte, à crescente “inteligência” das infra-estruturas,
e ainda ao desenvolvimento das interligações ibéricas,
estão igualmente associados à incorporação de novos
centros de produção e aos desafios da segurança do
sistema e do equilíbrio entre oferta e procura de energia.
Na área do gás natural, os investimentos continuarão
a dirigir-se essencialmente à expansão do terminal da
REN Atlântico e ao reforço da segurança do sistema,
em resposta aos desafios colocados pelo consumo
acrescido induzido pelas novas centrais a gás. Neste
sector, prevê-se que, em 2010, o montante investido
supere o valor de 2009, em virtude de o projecto de
Sines entrar numa fase de grande intensidade.
Destacam-se os elevados investimentos nas redes de
transporte e na gestão e planeamento dos sistemas,
visando a continuidade do serviço e garantia de
abastecimento, que totaliza 355,3 milhões € no sector
de electricidade e de 110,7milhões € no sector do gás.

•  Reforço das capacidades de interligação entre
Portugal e Espanha;
•  Ligação à rede nacional de transporte de electricidade
(RNT) de novos produtores em regime especial;
•  Ligação à RNT e ao SNGN (no caso das centrais
CCGT) de novos grandes centros produtores em regime
ordinário;
•  Alimentação de pólos de consumo e apoio às
redes de distribuição;
•  Alimentação de grandes clientes eléctricos em
muito alta tensão (MAT) e de GN em alta pressão (AP);
•  Desenvolvimento de novas infra-estruturas de

armazenamento de GN para melhorar níveis de
autonomia estratégica do SNGN e promover o 
mercado concorrencial. 

O mercado da energia está a sofrer uma profunda
reestruturação. O estabelecimento de metas exigentes
para a eficiência energética e de cotas de produção
de energia renovável decorrentes da estratégia
nacional para as alterações climáticas e da política
de gestão dos recursos energéticos nacionais tem
vindo a alterar a dinâmica associada não só à produção
mas também, forçosamente, ao transporte da energia.
O mix de energia primária para produção de 
electricidade continuará a sofrer alterações significativas.
As energias renováveis, associadas a um rápido
desenvolvimento tecnológico, terão um papel cada vez
mais importante na produção de electricidade, como
se verifica no gráfico da evolução da potência instalada.
A REN, enquanto concessionária da rede nacional
de transporte de energia, tem o papel, neste
enquadramento, de disponibilizar acessos e capacidade
de transporte de energia de origem renovável. 
Este fenómeno exige da REN um desempenho activo
face ao aumento da penetração das energias renováveis
e da cogeração, que passa sobretudo pela garantia
da fiabilidade do Sistema Eléctrico Nacional (SEN) e
do desenvolvimento da I&D necessária à boa integração
de fontes cujo comportamento se caracteriza pela
forte imprevisibilidade e intermitência. A integração
destas fontes de energia continua, contudo, a colocar
inúmeros desafios à REN.  
Perante a elevada incerteza sobre a efectiva taxa de
concretização de cada uma das tecnologias das
fontes de energia renovável (FER), da sua localização
e da sua distribuição ao longo do território nacional,
a REN procura acompanhar as tendências de
desenvolvimento das tecnologias para que, de forma
tão antecipada quanto possível, possa encontrar as
soluções que melhor sirvam os objectivos nacionais
de facilitação da ligação deste tipo de produção ao
sistema a custos controlados.

5.1 Energias renováveis

Um dos desafios da REN tem sido o aumento
da eficiência em toda a sua actividade, motivo
pelo qual foram criados projectos internos que
visam especificamente a redução dos custos
operacionais (OPEX) e dos custos unitários 
de investimento (CAPEX), relativos ao 
desenvolvimento e à exploração da infra-estrutura
da rede de transporte da REN - Rede Eléctrica
Nacional. Neste contexto a REN está a promover
um estudo de benchmarking com o objectivo 
de identificar as oportunidades de melhoria do
desempenho do seu negócio de electricidade,
nomeadamente através da avaliação dos seus
processos e práticas internas nas vertentes de
custos de investimento e custos de operação,
incluindo os procedimentos de contratação de
bens, equipamento e serviços externos, numa
perspectiva de criação sustentada de valor e
tomando em consideração as melhores práticas
internacionais objecto do referido estudo.
Os principais desafios na optimização dos custos
de investimento, CAPEX, estão relacionados
com a obtenção de custos inferiores sem
diminuir a qualidade e os requisitos constantes
das especificações técnicas da REN, bem 
como o impacto que o forte crescimento do
investimento tem na capacidade da REN em
gerir adequadamente os projectos (mecanismos
que permitam a detecção precoce de desvios
nos custos e prazos de execução).
Ao nível do OPEX, os principais desafios 
prendem-se com o aumento da eficiência na
redução de custos unitários, internos e de
fornecedores e prestadores de serviço, mantendo
ao mesmo tempo os níveis actuais de desempenho
em termos de qualidade de serviço.

Principais desafios

Em 2008, a produção eólica registou um
aumento de 42% face ao ano anterior, 
totalizando 5.7 TWh, o que representou 11% 
do consumo total de energia abastecido pela
rede pública “A Energia Eólica em Portugal”

REN

O crescimento significativo da capacidade 
instalada de energia renovável nos últimos 
4 anos será crucial para que Portugal cumpra
as suas obrigações ao nível de emissões de
gases de efeito de estufa.
Nesse sentido o governo estabeleceu novos
objectivos mais exigentes como o fornecimento
de 45% da electricidade produzida a partir de
fontes renováveis e de energia eólica para
5.100 MW e de hídrica para 5.575MW até 
ao final de 2010 e também o desenvolvimento
de novas políticas ao nível dos biocombustíveis 
e microgeração. 

In Energy Policies of IEA Countries - Portugal -
Executive summary and key recommendations,
2009, Agência Internacional de Energia

Evolução da potência instalada

Consumo

PRE Outros

Hidráulica

Fuelóleo

Saldo Importador

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0 10 20 30 40 50TWh

Carvão

PRE Eólica

Gás Natural



114 | Desafios Desafios | 115

Relatório de Sustentabilidade 2009

No âmbito das necessidades identificadas para fazer
face aos desafios que se afiguram para a REN e
também numa óptica de divulgação da sua experiência
e conhecimento adquiridos, a REN tem participado
em inúmeras conferências, das quais se destacam:

•  Transmission and Distribution Summit EMEA
2009 - Onde foi abordado o tema da integração na
rede de elevados valores de renováveis, em particular
eólicas e os desenvolvimentos necessários da rede;
•  Wind Energy – The Facts - Divulgação e análise
dos diversos aspectos relacionados com a geração
eólica como vector da concretização dos objectivos
de política energética;

• Integrating Wind Power in Bulgaria - Apresentação
sobre a experiência portuguesa com a integração
nas redes de elevados montantes de energia eólica
www.ewea.org;
•  Workshop Energy Storage – Challenges for the
Future - Os principais objectivos do evento foram a
identificação dos desafios que os sistemas eléctricos
enfrentam e das tecnologias disponíveis no mercado
para lhes fazer face, com particular destaque para os
sistemas de armazenamento de energia;
•  Conferência do Comité Grego da CIGRÉ – Onde
foi abordada a integração de elevados volumes de
renováveis no Sistema Eléctrico Nacional, com especial
relevo para a integração da eólica e da grande hídrica
e na expansão da RNT necessária para o fazer.

A REN acredita estar a dar o seu melhor contributo para permitir a efectiva integração das fontes de energia
renovável e, subsequente redução das emissões de CO2, para a promoção e facilitação da livre troca de 
energia entre agentes com a subsequente dinamização do mercado e contribuir, na parcela que às redes diz
respeito, para que os preços do produto “energia” seja economicamente sustentado e competitivo no médio e
longo prazo.

A Produção em Regime Especial (PRE), inclui as
pequenas centrais hidroeléctricas, as centrais eólicas,
as centrais fotovoltaicas, as centrais de cogeração,
as centrais de biomassa, as centrais de resíduos e
outras tecnologias que utilizam fontes de energia
renovável (ex: energia das ondas).
No ano de 2009 foram ligados à RNT onze novas
instalações de PRE, totalizando uma potência 
instalada de 750 MW, das quais uma corresponde 
a uma central fotovoltaica e as restantes a parques
eólicos e mini-hídricas.

Central Fotovoltaica de Ferreira do Alentejo

Bornes Vila Nova II

O Sistema RECS, Renewable Energy Certificate
System, tem como objectivo incentivar a produção de
energia eléctrica proveniente de fontes renováveis e
garantir ao consumidor/comercializador que, ao
adquirir um certificado RECS, está a fomentar a 
produção de energias renováveis e, por consequência,
a diminuir o consumo de combustíveis fósseis e a
emissão de gases nocivos para a atmosfera.
Por cada MWh de energia eléctrica produzida 
por instalações registadas no sistema é emitido um
certificado RECS que o produtor pode transaccionar
no mercado. A remuneração obtida desta forma
serve como complemento à obtida pela venda de
energia no mercado de electricidade e constitui um
prémio adicional para o produtor que produz energia
eléctrica a partir de uma fonte renovável. Por sua vez
o consumidor/comercializador que adquirir o certificado
tem a garantia da sua proveniência.

No âmbito desta actividade, a REN é actualmente
responsável pela:

•  Gestão do processo de registo/certificação 
de centrais eléctricas no sistema RECS;
•  Emissão, transferência e resgate de certificados;
•  Realização de auditorias às instalações de 
produção, registadas ou a registar no sistema RECS.

No ano de 2009, foram emitidos mais de 150 mil
certificados verdes, o que representa um crescimento
de cerca de 27% face a 2008.

� www.ren.pt > Centro De Informação >
Informação Certificados  

O Sistema RECS

Sistema RECS

Produtor Consumidor

Mercado de
Electricidade

Mercado de
Certificados Verdes

Entidade Emissora

Emissão Transferência Resgate
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Com o objectivo de contribuir para um modelo de
energia mais limpo e que contrarie os efeitos das
alterações climáticas, o principal papel da REN é o
de ser um operador do sistema de transporte de
energia (TSO) suficientemente flexível que permita a
fácil integração das energias renováveis. 
A REN tem, contundo, no campo das alterações
climáticas outro tipo de responsabilidades e desafios. 

A REN Trading tem a responsabilidade directa da
gestão dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE)
com a Tejo Energia e com a Turbogás, com os quais
tem de realizar o controlo diário de toda a informação
relevante para a formação dos encargos e a 
validação da facturação envolvida e ainda o 
acompanhamento do mercado de licenças de emissão
de CO2. No âmbito da Gestão de Contratos, a 
actuação no mercado europeu de licenças de emissão
(ETS- Emissions Trading Scheme) teve um grande
crescimento em termos de volumes transaccionados.
Cabe à REN Trading gerir as licenças de emissão 
de CO2 e estabelecer uma estratégia de gestão do
carbono para as duas centrais. Assim, estabeleceram-se
novos contratos com entidades envolvidas no mercado
de licenças de CO2 tendo em vista a compra e venda
de licenças, bem como a realização de operações de
swap de EUA (European Unit Allowances) por CER
(Certified Emissions Reductions).

A REN dedica também uma atenção especial aos
riscos que as alterações climáticas colocam à sua
actividade, designadamente os riscos associados
à deterioração das suas infra-estruturas em
consequência de incêndios florestais ou de fenómenos
atmosféricos extremos como ventos de elevada 
intensidade e inundações. 
Os principais custos associados à minimização
dos riscos decorrentes das alterações climáticas,

nomeadamente a prevenção de incêndios, resultam
das actividades de protecção e limpeza das faixas
e corredores.

Apoiar uma abordagem
preventiva aos desafios ambientais

5.2 Alterações climáticas

Só uma rede de transporte de electricidade
flexível e optimizada permitirá recepcionar
e fazer fluir as energias renováveis por todo 
o sistema, com o mínimo de restrições,
contribuindo para garantir os objectivos nacionais
de penetração das Fontes de Energia Renovável
(FER) e, consequentemente, da redução das
emissões de CO2.

5.3 Competências no futuro

A REN construiu ao longo dos anos uma elevada
reputação técnica, alicerçada em indicadores de
qualidade de serviço que a coloca entre as melhores
empresas da União Europeia. As transformações da
REN são patentes ao nível dos recursos humanos,
que constituem o principal activo da empresa.
Nos próximos cinco anos perspectiva-se que 
aproximadamente 6% dos colaboradores da REN
entrem na reforma, valor este pouco significativo face
aos 20% previstos para os próximos 10 anos. Neste
panorama, a REN tem revelado preocupações no
desenvolvimento de políticas e programas que visam
minimizar o impacto destas previsões a médio/longo
prazo. Esta necessidade afigura-se ainda mais rele-
vante no contexto do sector energético, caracterizado
por baixos índices de atracção de jovens para licen-
ciaturas no domínio energético. 
Para fazer face a estes números, a REN definiu uma
política de rejuvenescimento dos seus quadros,
enquadrada na política de gestão de Recursos
Humanos, que assenta em fortes preocupações sobre
a transferência de conhecimento entre colaboradores
seniores com elevados conhecimentos específicos do
sector energético e os jovens quadros. 
Este facto torna-se ainda mais relevante, atendendo 

à mudança do perfil profissional dos jovens quadros, 
que se caracteriza numa elevada mobilidade
inter-empresarial, contrariando as necessidades
específicas do sector energético, que carece de técnicos
de elevado know-how específico do sector, o que só é
adquirido ao longo da carreira profissional.
Os grandes desafios para atrair e reter estes jovens,
passam por:

•  Demonstrar o papel crucial dos engenheiros na
sociedade e as oportunidades que a profissão promove;
•  Enfatizar o papel da engenharia associado à
tecnologia, criatividade e inovação;
•  Demonstrar a atractividade da carreira de engenheiro,
evidenciando o papel crucial dos engenheiros no futuro;
•  Enfatizar os benefícios da profissão em termos de
segurança e estabilidade.

Neste contexto, é fundamental a criação de 
oportunidades que demonstrem à sociedade, e em
particular aos jovens estudantes, as vantagens deste
sector através de um maior envolvimento com escolas
e universidades promovendo visitas de estudo às
instalações da REN, open-days e atribuição de estágios.
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Os trânsitos bidireccionais de energia eléctrica entre
os diferentes agentes de mercado, os produtores, os
consumidores e as redes de transporte e de distribuição
a diferentes níveis de tensão, tornam cada vez mais
complexa a gestão do equilíbrio entre a oferta e a
procura, exigindo que as redes se tornem inteligentes.
Os desafios decorrentes das redes inteligentes exigem
a evolução e adaptação dos sistemas, ao nível de:

•  Interligação de grandes centros/áreas de produção
a centros/áreas de consumo;
•  Acompanhamento contínuo da estabilidade
dinâmica da rede;
•  Optimização da utilização dos corredores existentes;
•  Disponibilização de informação transparente e de
opções de fornecimento ao consumidor;
•  Envolvimento dos consumidores de electricidade
para desempenharem um papel na operacionalização
eficiente do sistema;
•  Gestão adequada da volatilidade, em tempo real,
da oferta/procura.

As redes inteligentes requerem produtos e serviços
inovadores complementados com eficientes sistemas
de monitorização, controlo, comunicação, garantindo
a segurança de fornecimento e a redução significativa
do impacte ambiental de toda a cadeia de fornecimento.
A aposta em projectos de ID&I e no acompanhamento
do desenvolvimento tecnológico é também importante
neste contexto. 
As redes inteligentes terão de integrar, para além de
grandes quantidades de energia eólica, solar e hídrica
(caracterizadas por elevados padrões de intermitência),
um número crescente de fontes dispersas de 
micro-geração. As actuais infra-estruturas não estão
preparadas para este paradigma energético. A solução
passa por desenvolver uma rede inteligente que 
equilibre o balanço entre a produção e o consumo. 

A elevada penetração das energias hídrica, solar 
e eólica representa um dos maiores desafios nos 
sistemas de redes inteligentes, tanto para o sistema
de transmissão, como para o de distribuição de energia,
tornando-se por isso indispensável:

•  A cooperação entre os operadores do sistema de
transporte e distribuição, nacionais e internacionais;
•  A criação de novas soluções tecnológicas;
•  O desenvolvimento de mecanismos eficientes de
controlo e monitorização;
•  A flexibilidade e segurança do sistema de transporte;
•  A revisão de códigos e regras de funcionamento
do sistema.

No contexto deste novo paradigma do sector energético,
a utilização de carros eléctricos com capacidade 
de armazenar energia representam um interessante
avanço tecnológico. A energia de origem renovável
que possa ser produzida em excesso em períodos 

de menor consumo, nomeadamente no período 
nocturno, pode, através das baterias destes carros, 
ser armazenada e reintroduzida rapidamente na 
rede em períodos de maior consumo. 
As smart grids são, neste contexto, uma tecnologia
que permitirá alcançar a médio prazo a eficiência 
no transporte de electricidade, contribuindo para a
redução das emissões de carbono.

� www.smartgrids.eu 

5.4 Smart grids

Redes inteligentes

Geração inteligente

Energia Solar

Energia Eólica

Micro-geração dispersa

Carros eléctricos (baterias)

Consumo inteligente

Consumo industrial

Edifícios inteligentes

Carros eléctricos (baterias)

Rede de
Distribuição

Rede de
Transporte
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Glossário de energia
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AT
Alta Tensão

CAE
Contrato de Aquisição de Energia

CER
Certified Emissions Reductions

CIGRÉ
Conseil International des Grands Réseaux Électriques

ERGEG
European Regulators Group for Electricity and Gas

ERSE
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

ETSO
European Transmission System Operators

FER
Fontes de energia Renovável  

GN
Gás natural

GNL
Gás natural liquefeito

GRMS
Gas Regulating and Metering Station
(Estação de Regulação e Medição de Gás)

MAT
Muito Alta Tensão

MIBEL
Mercado Ibérico de Electricidade

OMEL
Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español, S.A.

OMI
Operador do Mercado Ibérico de Energia

OMIP
Operador do Mercado Ibérico de Energia 
(Pólo Português), S.A.

PPDA
Plano de Promoção do Desempenho Ambiental

PRE
Produtores em Regime Especial

PRO
Produtores em Regime Ordinário

RECS
Renewable Energy Certificate System

REE
Rede Eléctrica de Espanha 

REORT
Rede Europeia dos Operadores das Redes de
Transporte de Gás

RNT
Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica

RNTGN
Rede Nacional de Transporte de Gás Natural

RNTIAT
Rede Nacional de Transporte, Infra-estruturas 
de Armazenamento e Terminais de GNL

SEN
Sistema Eléctrico Nacional

SEP
Sistema Eléctrico de Serviço Público

SNGN
Sistema Nacional de Gás Natural

TIE
Tempo de Interrupção Equivalente

TSO
Transmission System Operators

PEI
Planos de Emergência Interno

ETS
Emissions Trading Scheme

Para saber mais sobre termos industriais eléctricos
consulte o website da Associação Edison Electric
Institute: 

� www.eei.org

Tabela de correspondência GRI

Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

1. Estratégia e análise

1.1 Mensagem do Presidente Pág. 6

1.2 Impactes, riscos e oportunidades Pág. 6, 29-33, 63, 64

2. Perfil organizacional

2.1 Denominação Pág 4, 140

www.ren.pt > grupo ren > estrutura societária

2.2 Marcas e serviços Pág. 21-22

R&C Pág. 45

www.ren.pt > grupo ren > áreas de negócio

2.3 Estrutura operacional Pág. 22

RGS Pág. 18

2.4 Sede social Pág. 140

www.ren.pt > grupo REN > contactos

2.5 Países em que opera Pág. 21

R&C. Pág. 3

www.ren.pt

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade Pág. 4, 140

RGS Pág. 15

www.ren.pt

2.7 Mercados abrangidos Pág. 21-22 

www.ren.pt > grupo ren

2.8 Dimensão Pág.20

2.9 Principais alterações Pág. 24

2.10 Prémios Pág. 5, 9

EU1 Capacidade instalada (MW), discriminada Pág. 20

por fonte de energia e por país ou regime www.ren.pt > Electricidade > Centro de 

regulatório informação>Informação Técnica > Dados 

Técnicos;

www.ren.pt > Gás natural > Sistema nacional 

do gás natural 

EU2 Saída líquida de energia, discriminada A actividade da REN não inclui a produção de 

por fonte de energia e por país ou regime energia, não sendo por isso considerado relevante

regulatório para a actividade do Grupo. 

EU3 Número de clientes domésticos, industriais Pág.20

e comerciais

EU4 Comprimento de linhas de transporte Pág.20 

EU5 Distribuição das licenças de CO2, por país e regime A actividade da REN não inclui a produção de 

energia pelo que não está sujeita à atribuição 

de licenças de emissão, não sendo por isso 

considerado relevante para o Grupo.

�
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Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

3. Parâmetros para o relatório

Perfil do relatório

3.1 Período abrangido Pág. 4

3.2 Data do último relatório Pág. 4

3.3 Ciclo de publicação Pág. 4

3.4 Contactos Pág. 140

Âmbito e limites do relatório

3.5 Definição do conteúdo Pág. 4

3.6 Limites Pág. 4

3.7 Limitações específicas Pág. 4

3.8 Base para a elaboração Pág. 4

3.9 Técnicas de medição e base de cálculo Pág. 136

3.10 Reformulações Não ocorrem alterações face a relatórios anteriores

3.11 Alterações significativas Não ocorrem alterações face ao que foi

reportado no relatório

3.12 Índice do conteúdo GRI Pág. 123-135

Verificação

3.13 Verificação Pág. 137-139

4. Governação, compromissos e envolvimento

Governação

4.1 Estrutura de governação RGS Pág. 20

4.2 Papel do presidente RGS Pág. 20

4.3 Administradores independentes RGS Pág. 20

e/ou não-executivos

4.4 Mecanismos de comunicação Pág. 40-41

com accionistas e colaboradores

4.5 Relação entre remuneração Pág. 96-97

e desempenho organizacional RGS Pág. 51-52

4.6 Conflitos de interesse Pág. 28

www.ren.pt > grupo ren > sustentabilidade

4.7 Qualificações e competências RGS Pág. 17

dos administradores

4.8 Missão, valores, códigos de conduta Pág. 12-13, 28

e princípios www.ren.pt > grupo ren

4.9 Procedimentos de supervisão do Pág. 28-30, 57, 95, 96

desempenho económico, ambiental RGS Pág. 41-46

e social

4.10 Processos para avaliação do desempenho RGS Pág. 51

da administração

Compromissos com iniciativas externas

4.11 Abordagem ao princípio da precaução 7 Pág. 28-30

4.12 Participação em iniciativas que 7 Pág. 5, 50

a organização subscreva www.ren.pt > grupo ren > sustentabilidade

Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

4.13 Participação em associações e 7 Pág. 5, 50

organismos/nacionais/internacionais www.ren.pt

www ren.pt > Grupo REN > Investigação e 

Desenvolvimento

Relacionamento com as partes interessadas

4.14 Lista das partes interessadas Pág. 34, 40-41

4.15 Base para identificação das Pág. 34

partes interessadas

4.16 Abordagens do relacionamento Pág. 33

com as partes interessadas

4.17 Temas e preocupações das partes Pág. 35, 39-41

interessadas e resposta

Desempenho Económico

Disponibilidade e fiabilidade

Abordagem de Gestão Pág. 6, 42-47

EU6 Disponibilidade e Fiabilidade E Pág. 20, 42-47

do abastecimento de energia www.ren.pt > Destaques > Plano 

de Desenvolvimento e Investimento 

da Rede de Transporte 2009

Gestão da procura

EU7 Programas de gestão da procura, E Pág. 44-45

incluindo programas residenciais, www.ren.pt> centro de informação > 

comerciais e industriais > publicações > monitorização da procura

Investigação e Desenvolvimento

EU8 Abordagem de investigação E Pág. 50-53

e desenvolvimento www.ren.pt > grupo ren > investigação 

e desenvolvimento

Descomissionamento de centrais

EU9 Provisões para descomissionamento E Em Portugal não existem centrais nucleares. 

de centrais nucleares Este aspecto está a ser avaliado no âmbito 

das políticas energéticas nacionais.

Desempenho económico

EC1 Criação e distribuição de valor E Pág. 20

R&C Pág. 11,12

EC2 Implicações financeiras, avaliação E 7 A REN identifica riscos e oportunidades 

de riscos e oportunidades decorrentes decorrentes das alterações climáticas, 

das alterações climáticas no entanto, ainda não avaliou as 

respectivas implicações financeiras. 

Resposta parcial do indicador

Pág. 112-119

www.ren.pt > centro de informação > publicações

EC3 Cobertura de Planos de reforma E Pág. 97, 98

na organização R&C Pág. 119

�

�

�

�
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Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

EC4 Comparticipações financeiras E Durante o ano de 2009 a Rede Eléctrica

ao investimento recebeu € 23.921.537,63 de incentivos 

financeiros ao abrigo do PRIME, Programa

de Incentivos à Modernização da Economia.

Presença no mercado

EC5 Rácio entre o salário mínimo praticado A 6 O salário mínimo auferido na REN é 1,01 vezes

na REN e o salário mínimo nacional superior ao salário mínimo nacional.

EC6 Contratação de fornecedores E O processo de contratação com vista à aquisição 

de bens, serviços e empreitadas tem por base as 

regras da contratação pública em vigor, 

designadamente, o novo Código dos Contratos 

Públicos. Este processo assenta na realização de 

concursos limitados, nos quais participam 

empresas que integram uma lista de 

fornecedores qualificados para diversas classes 

de fornecimento relevantes. A Rede Eléctrica 

Nacional apresentou, em 2009, um prazo médio 

de pagamento entre 50 e 80 dias. 

Na REN Gasodutos o prazo médio de pagamento 

foi de 60 dias.

EC7 Contratação de quadros dirigentes E 6 Na REN não existe uma política que limite

a contratação de dirigentes a uma região 

específica de Portugal, país ao qual 

se confina a actividade da empresa. 

Impactes económicos indirectos

EC8 Desenvolvimento e impacto E Pág. 103

dos investimentos na comunidade  

de natureza comercial, pro-bono 

ou em espécie

EC9 Descrição impactos económicos A Pág. 113-115

indirectos significativos para benefício 

público

Disponibilidade e fiabilidade

EU10 Cobertura da procura no longo prazo E Pág. 44-45

(incluindo reserva) www.ren.pt > Destaques > Plano 

de Desenvolvimento e Investimento 

da Rede de Transporte 2009

Gestão da Procura

EU11 Eficiência de geração média, por fonte E A REN não tem actividade de produção de

de energia e por país ou regime regulatório energia pelo que não é feito este tipo de análise.

Eficiência do sistema

EU12 Eficiência no transporte e distribuição E Pág. 20, 46-47

de energia www.ren.pt

Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

Desempenho Ambiental - Rede Eléctrica

Materiais

Abordagem de Gestão Pág. 6, 7; 24, 25, 56 ,57

RGS Pág. 57

EN1 Consumo de materiais E 8 Pág. 85

EN2 Percentagem de materiais reciclados E 8, 9 Indicador Parcial

utilizados Pág. 85, 86, 87

Energia

EN3 Consumo directo de energia E Pág. 85

EN4 Consumo indirecto de energia E www.edp.pt > serviço universal > origem da energia

Pág. 85

EN5 Conservação de energia e melhoria A 8, 9 Pág. 80-83

de eficiência

EN6 Iniciativas para fornecer produtos e A 8, 9 Pág. 80

serviços baseados na eficiência energética Pág. 112-114

ou nas energias renováveis e reduções 

nos consumos alcançados

EN7 Iniciativas para reduzir o consumo indirecto A 8, 9 Pág. 80-84

de energia e reduções alcançadas

Água

EN8 Consumo total de água E 8 Pág. 85

EN9 Afectação dos recursos hídricos A 8 Pág. 63, 64, 72, 85

EN10 Água reciclada reutilizada A 8, 9 Pág. 85

Biodiversidade

EN11 Terrenos em áreas protegidas ou de E 8 Pág. 73-74

elevado valor para a biodiversidade fora

das zonas protegidas

EU13 Comparação entre a biodiversidade E A REN implementa planos de monitorização em 

dos habitats recuperados e a dos obras de linhas e subestações, para os aspectos

habitats originais ambientais com maior impacte.

www.ren.pt > Electricidade > Centro de 

Informação > Publicações > Plano de Promoção 

do Desempenho Ambiental  

www.ren.pt > Gás Natural > PPDA

Indicador Parcial

Pag. 72, 76, 77

EN12 Impactes significativos sobre áreas E Pág. 63, 64, 74

protegidas ou de elevado valor 

para a biodiversidade fora das zonas

protegidas

EN13 Habitats protegidos ou recuperados A 8 Pág. 63-65, 70, 71, 74-79

EN14 Gestão de impactes na biodiversidade A 8 Pág. 70, 74-79

EN15 Número de espécies referidas na lista A 8 Pág. 74

vermelha da IUCN

�

�

�

�
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Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

Emissões, efluentes e resíduos

EN16 Emissões directas e indirectas de gases E Pág. 20, 80

com efeito de estufa

EN17 Outras emissões indirectas de gases E 8 Pág. 80

com efeito de estufa A REN ainda não contabiliza as emissões de

gases de efeito de estufa dos seus fornecedores. 

Indicador parcial.

EN18 Iniciativas para reduzir as emissões A 8, 9 Pág. 80-87

de gases com efeito de estufa

EN19 Emissões de gases deplectores E 8 A REN não produz produtos ou serviços que 

da camada de ozono utilizem substâncias deplectoras da camada 

de Ozono. A REN tem vindo a substituir 

os equipamentos de climatização que contêm 

gases deplectores da camada de ozono 

de acordo com o seu plano de substituição 

de equipamentos.

EN20 NOx, SOx e outras emissões E 8 Decorrentes da actividade da REN, não são 

atmosféricas significativas consideradas materiais as emissões de NOx  

e SOx. Por outro lado este indicador não foi 

considerado relevante pelas partes interessadas 

do Grupo.

EN21 Rejeição de águas residuais E 8 Pág. 85

EN22 Produção de resíduos por tipo  E 8 Pág. 86, 87

e destino final

EN23 Ocorrências de derrames em actividades E 8 Ocorreram 4 derrames de óleo durante 2009, 

com 4.609 l de óleo derramado.

EN24 Produção de resíduos segundo A 8 Pág. 86, 87

a convenção de Basileia

EN25 Afectação de recursos hídricos A 8 Pág. 63-64, 72

e respectivos habitats por rejeição 

de águas residuais

Produtos e serviços

EN26 Iniciativas para avaliar e mitigar E 8, 9 Pág. 56-72

impactes ambientais

EN27 Percentagem recuperada de produtos E 8, 9 Este indicador não é aplicável à actividade da REN.

vendidos e respectivas embalagens

Conformidade

EN28 Processos e multas por incumprimento E 8 Estão em curso 23 processos de contra-ordenação

de legislação sobre assuntos ambientais relacionados com o descritor ambiental.

Transporte

EN29 Impactes ambientais resultantes A 8 Pág. 80

do transporte

Geral

EN30 Custos e investimentos com protecção Ambiental A 8, 9 Pág. 56

Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

Práticas laborais e trabalho condigno

Abordagem de Gestão Pág. 6, 90-97

Emprego

EU 14 Retenção e renovação de mão-de-obra E Pág. 90-92

especializada

LA 1 Colaboradores por tipo de emprego E Não existem colaboradores a tempo parcial. 

Todos os colaboradores têm contrato de

trabalho a tempo inteiro.

Pág. 95

LA 2 Taxa de rotatividade de colaboradores Pág. 91

por faixa etária, género e região A taxa de rotatividade por região não se aplica 

à REN uma vez que toda a operação está 

concentrada em Portugal

EU15 Percentagem de colaboradores elegíveis Pág. 111

para reforma nos próximos 5 e 10 anos, 

discriminado por categoria profissional 

e por região

EU 16 Políticas e exigências relativas à saúde e Pág. 98-101

segurança dos colaboradores, empreiteiros

e subempreiteiros

EU 17 Média de colaboradores subcontratados E Pág. 100

EU 18 Formação de colaboradores subcontratados E Pág. 100

LA 3 Benefícios para colaboradores a tempo inteiro A 6 Pág. 87

R&C Pág. 119

Relações entre funcionários e administração

LA 4 Colaboradores abrangidos por acordos E 3 Pág. 102

de negociação colectiva

LA 5 Prazos mínimos de aviso prévio em relação E 3 Os prazos de aviso prévio definidos pela REN

a mudanças operacionais são os decorrentes da Lei Geral de Trabalho.

Segurança e saúde no trabalho

LA 6 Colaboradores representados em comissões A As comissões existentes representam mais 

de segurança e saúde ocupacional de 75% dos colaboradores da REN

LA 7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias E Pág. 99-100

perdidos, absentismo, e óbitos resultantes

da actividade laboral, por região

LA 8 Programas relacionados com doenças graves E Durante 2009 foram realizados 149 exames 

médicos, incluindo exames periódicos e 

esporádicos. Neste período destaca-se o Plano 

de Contigência da Gripe A.

Pág. 98-101

LA 9 Tópicos relativos a segurança e saúde, A Os tópicos abrangidos encontram-se descritos 

abrangidos por acordos formais com sindicatos no Título XV e anexo IV do Acordo Colectivo 

de Trabalho da REN

�

�

�

�
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Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

Formação e educação

LA 10 Formação anual por colaborador E Pág. 91-92

LA 11 Programas de gestão de competências A Pág. 90-92

LA 12 Colaboradores com avaliação de desempenho A Pág. 95

e desenvolvimento de carreira

Diversidade e igualdade de oportunidades

LA 13 Efectivos por indicadores de diversidade E 1, 6 Pág. 96

LA 14 Rácio do salário base entre homens e mulheres, E 1, 6 A atribuição do salário na REN não depende

por categoria de função do género mas da categoria profissional

e competências demonstradas.

Direitos Humanos

Práticas de investimento e aquisição

Abordagem de Gestão Pág. 6, 28, 29, 90

HR 1 Acordos de investimento com cláusulas sobre E 1, 2, 4, 5, 6 De acordo com os cadernos de encargos da 

direitos humanos REN Gasodutos bem como no regulamento

geral do Estaleiro, o empreiteiro é obrigado

a apresentar umadeclaração autenticada

onde se compromete a não empregar na obra,

em qualquer momento, directamente ou

através de subempreiteiros, mão-de-obra

clandestina ou infantil.

Nas empreitadas de construção e manutenção 

da rede eléctrica, os documentos relativos à 

Condições Gerais de Contrato e as Especificações

Técnicas contêm exigências que dão garantias 

da não existência de mão-de-obra ilegal.

Quer na REN Armazenagem quer na Atlântico, 

o pessoal técnico das empresas de prestação de 

serviços é previamente identificado e sujeito a 

autorização de trabalho. Ambas as empresas 

são certificadas segundo a Directiva SEVESO 

e sujeitas a auditoria de verificação anual.

No entanto, em Portugal estes aspectos são

contemplados ao nível da Constituição e da lei 

geral do trabalho, pelo que os restantes cadernos

de encargos utilizados pela REN, não têm explícitos

os requisitos específicos sobre direitos humanos.

HR 2 Fornecedores avaliados quanto a direitos E 1, 2, 4, 5, 6 O cumprimento da legislação é validado durante

humanos a Supervisão da subcontratação e durante a 

realização de auditorias.

A REN cumpre a legislação portuguesa no 

que respeita a garantia dos direitos humanos.

(Ver resposta a HR1).

HR 3 Formação dos colaboradores quanto A 1, 4, 5 O código de conduta da REN contempla 

a direitos humanos o cumprimento dos Direitos Humanos.

(Ver resposta a HR2).

Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

Não - Discriminação

HR 4 Casos de discriminação e acções tomadas E 1, 6 A REN cumpre a legislação portuguesa no que 

respeita a garantia dos direitos humanos e é 

signatária dos Princípios do Global Compact. 

Não foram identificadas situações de

discriminação ocorridas durante 2009.

Liberdade de associação e acordo de negociação colectiva

HR 5 Direito de liberdade de associação e negociação E 1, 3 Pág. 102

colectiva

Trabalho infantil

HR 6 Risco de ocorrência de trabalho infantil E 1, 5 A REN cumpre a legislação portuguesa que 

proíbe a contratação de trabalho infantil.

A REN subscreve ainda os princípios do Global 

Compact.

O cumprimento da legislação é validado aquando

da supervisão e da realização de auditorias. 

Trabalho forçado e escravo

HR 7 Risco de ocorrência de trabalho forçado E 1, 4 A REN cumpre a legislação portuguesa que

ou escravo proíbe o trabalho forçado. A REN subscreve

ainda os princípios do Global Compact.

O cumprimento da legislação é validado aquando

da supervisão e da realização de auditorias. 

Práticas de segurança

HR 8 Pessoal de segurança formado em direitos A 1, 2 A REN cumpre a legislação portuguesa no que

humanos respeita a garantia dos direitos humanos. A REN 

subscreve ainda os princípios do Global Compact.

Direitos dos povos indígenas

HR 9 Casos de violação dos direitos dos povos A 1 A REN desenvolve a sua actividade em Portugal,

indígenas pelo que este indicador não é aplicável

Sociedade

Abordagem de Gestão Pág. 6, 103-109

Comunidade

EU 19 Processos decisórios participados E Pág. 61

pelas comunidades

EU 20 Gestão de impactes resultantes de E Os prazos de aviso prévio definidos pela REN

mudanças/deslocações involuntárias são os decorrentes da Lei Geral de Trabalho, 

sendo cumpridas as medidas definidas 

no capítulo II, secção I do ACT da REN.

EU 21 Planeamento e resposta em situações E Pág. 29-33, 100, 101

de desastre/emergência

SO 1 Gestão de impactes nas comunidades E 1 Pág. 38, 66, 103

www.ren.pt
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Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

EU 22 Deslocação de pessoas em resultado da E A construção da infra-estrutura da REN a nível 

expansão ou construção de centros de produção nacional, tem uma forte componente suportada 

e linhas de transporte, do ponto de vista por subcontratação externa, a maioria 

económico e físico realizada a nível local.

Corrupção

SO 2 Avaliação de riscos de corrupção E 10 As contas do Grupo são sujeitas a auditoria 

externa e são objecto de certificação legal, nos 

termos das normas aplicáveis, não sendo, por 

isso, prática da empresa a análise de risco de 

corrupção dentro das unidades ou áreas de 

negócio. É de realçar que não existe, até à data, 

qualquer processo, designadamente em fase 

de inquérito, contra as empresas do Grupo 

relacionado com a prática de actos de corrupção.

Em 2009 - 0%

Adesão à carta anti-corrupção (Setembro 2009).

Cerimónia Oficial de assinatura a 22 de Outubro

de 2009

SO 3 Formação dos colaboradores em práticas E 10 Embora a empresa não tenha promovido 

de anti-corrupção qualquer acção de formação específica sobre 

políticas e procedimentos anti-corrupção, a 

Política de Comunicação de Irregularidades 

define que “Os colaboradores devem comunicar 

a qualquer um dos órgãos de administração e 

de fiscalização e, em especial, à Comissão 

de Auditoria quaisquer práticas irregulares que 

detectem ou de que tenham conhecimento 

ou fundadas suspeitas, de forma a prevenir 

ou impedir irregularidades que possam provocar 

danos financeiros ou danos de imagem da REN”. 

A REN subscreve o Global Compact

SO 4 Medidas tomadas em caso de corrupção E 10 Em 25 de Novembro de 2009,  o Tribunal de 

Instrução Criminal de Aveiro decretou a suspensão

de funções do Presidente do Conselho de 

Administração da REN. Entretanto, e tal como 

comunicado em 2 de Novembro de 2009 à 

CMVM, a Comissão de Auditoria da REN promoveu

a realização de uma auditoria externa independente,

cujas conclusões não identificaram a prática de 

quaisquer actos que constituam crime público. 

Esta auditoria permitiu a identificação de áreas a 

melhorar, ao nível dos procedimentos internos de 

contratação, dos processos de tomada de 

Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

decisão e dos mecanismos de controlo interno. 

No Relatório de Governo da Sociedade e no sítio 

da REN na Internet encontra-se disponível

informação adicional.

Políticas públicas

SO 5 Posição sobre políticas públicas e prática E 10 A REN colabora na elaboração de estudos e em

de lóbingue fóruns de debate ao nível governamental para 

o sector. 

Adicionalmente participa em diferentes projectos 

e grupos de trabalho de organizações 

internacionais do sector eléctrico, nomeadamente 

na EURELECTRIC, CIGRÉ e ETSO, que influenciam

activamente a formulação das políticas europeias,

promovendo as boas práticas para o sector.

Pág. 51

www.ren.pt > grupo ren > investigação

e desenvolvimento

SO 6 Financiamento de partidos políticos A A REN não financia partidos políticos, sendo esta 

uma actividade, em Portugal, não permitida por 

lei para as empresas.

Concorrência desleal

SO 7 Acções judiciais por concorrência desleal, A A REN é concessionária única para o transporte

antitrust, e práticas de monopólio de energia em Portugal e cuja actividade está 

regulada, não tendo por isso qualquer interferência

na definição de preços. 

www.ren.pt > grupo ren > contexto regulamentar

Conformidade

SO 8 Multas e outras sanções por incumprimento E No ano de 2009 não ocorreram multas 

legal ou sanções não-monetárias.

Responsabilidade pelo produto

Abordagem de Gestão Pág. 6, 25, 115-119

Acessibilidades

EU 23 Programas, inclusive em parceria com E Ver resposta dada ao indicador SO5

o Governo, para melhorar e manter 

o acesso aos serviços eléctricos

Disponibilização da informação

EU 24 Práticas para lidar com barreiras linguísticas, E A REN não faz distribuição de energia para retalho 

culturais, educativas e físicas de acesso e utilização e ao consumidor final. No entanto, sempre que 

em condições de segurança dos serviços eléctricos se justifique publica informação necessária para 

esclarecer o público em geral, sobre temas 

relevantes do impacto do transporte de energia, 

designadamente o estudo publicado e as sessões 

de esclarecimento realizadas sobre o impacto 

dos campos electromagnéticos na saúde humana.
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Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

Saúde e segurança do cliente

PR 1 Saúde e segurança relacionada com os produtos E Pág. 30, 98,100

e serviços

PR 2 Casos de incumprimento legal relacionados A Não foram registadas não-conformidades 

com impactes dos produtos e serviços na saúde relacionadas com a saúde e segurança dos clientes.

e segurança

EU 25 Número de ferido e mortes, incluindo doenças, E Não foram registadas ocorrências em 2009.

provocadas pelas infra-estruturas da REN 

a pessoas externas à empresa.

Rotulagem de produtos e serviços

PR 3 Informação sobre produtos e serviços exigida E 8 Pág. 46-47

por regulamentos www.ren.pt > centro de informação> publicações

PR 4 Casos de incumprimento legal relacionados A 8 Não se registaram em 2009 casos de 

com informação sobre produtos e serviços incumprimento relativamente à informação

e rotulagem disponibilizada pela REN.

PR 5 Satisfação do cliente A No âmbito do projecto de melhoria do

relacionamento com as suas partes interessadas, 

a REN realizou a 2.ª edição do estudo 

de avaliação da qualidade apercebida.

Pág. 30

www.ren.pt > destaques > estudo de avaliação 

do cliente REN - gás natural

Adicionalmente realizou-se um estudo de

satisfação, dirigido às entidades oficiais com

que a REN se relaciona, para avaliação da 

qualidade do relacionamento, da informação 

prestada pela REN àquelas entidades e respectivo

nível de satisfação. 

Comunicação de Marketing

PR 6 Programas de códigos voluntários relacionados E Os princípios pelos quais a REN se rege em termos

com comunicações de marketing, incluindo de comunicação estão contemplados no seu

publicidade, promoção e patrocínio código de conduta (artigo 14º). 

www.ren.pt

PR 7 Casos de incumprimento legal relacionados A Não foram registadas, em 2009, ocorrências 

com códigos voluntários relacionados com relacionadas com a comunicação de marketing,

comunicações de marketing, incluindo publicidade, publicidade, promoção e patrocínio.

promoção e patrocínio

Privacidade do cliente

PR 8 Reclamações registadas relativas à violação A A REN cumpre o determinado pela legislação

da privacidade do cliente portuguesa no que respeita a confidencialidade

da informação, estando este princípio contemplado

no seu código de conduta. Não foram identificadas

reclamações relativas à violação da privacidade 

do cliente.

Referência Descrição do indicador Tipo GC Página

GRI (E/A)

Conformidade

PR 9 Multas por incumprimento legal relacionado E Número total de sanções não monetária: 

com a prestação e o uso dos produtos e serviços 2 - aplicada a pena de admoestação. 

Interposto recurso pela REN (transita de 2008)

Número total multas: 1 - aplicada coima

de € 200,80 (corte de azinheiras)

Acessibilidades

EU 26 Percentagem da população não abastecida E A actividade da REN não inclui a distribuição

em zonas de distribuição concessionada, pelo que este indicador não é aplicável

por área rural e urbana 

EU 27 Cortes de abastecimento doméstico e respectiva E A REN não tem actividade de distribuição, pelo

duração devido a não pagamento que este indicador não é aplicável.

EU 28 Interrupção do abastecimento E O número de interrupções de tempo superior

a 3 min. por postos de entrega foi de 0,03

Pág. 20, 46-47

www.ren.pt

EU 29 Duração média das interrupções E Pág. 20, 46-47

do abastecimento

EU 30 Coeficiente médio de disponibilidade de uma E A REN não tem actividade de produção pelo

Central por fonte de energia, país e regime que este indicador não é aplicável

regulatório

Legenda:

GC - Princípios do Global Compact

E - Indicador Essencial

A - Indicador Adicional

R&C - Relatório e Contas

RGS - Relatório do Governo Societário
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Critérios de cálculo

Referência GRI Descrição do indicador Definição

EN 3 Consumo directo de energia Em 2009 utilizou-se o Poder Calorífico Superior (PCS) do 

Gás Natural, tendo sido alterado o critério utilizado

em 2008, que considerou o Poder Calorífico Inferior (PCI).

EN16 Emissões directas e indirectas de gases Quantidade total de emissões de gases com efeito de estufa,

com efeito de estufa emitidos directamente (SF6 usado como isolador dieléctrico, 

CH4 das purgas do gasoduto e CO2 da queima das 

caldeiras) e emitidos indirectamente (através do consumo 

de electricidade e das perdas na rede). No ano de 200

o factor de emissão utilizado foi de 0,354 kg/CO2eq, que 

corresponde ao valor fornecido pelo fornecedor de energia 

da REN, a EDP Serviço Universal (Fonte: ERSE).

N21 Rejeição de águas residuais Rejeição de águas residuais associadas ao processo de 

regaseificação do GNL e lixiviaçãodas cavernas para 

o armazenamento subterrâneo.

LA7 Taxas de lesões, doenças ocupacionais, Relação entre a soma das ausências remuneradas -por 

dias perdidos, absentismo e óbitos resultantes doença, sinistro, maternidade e outras razões - com

da actividade laboral, por região as ausências não remuneradas, em relação ao total 

de horas teóricas.

EU27 Frequência média de interrupção do sistema (SAIFI) Quociente do número total de interrupções nos pontos de 

entrega, durante determinado período, pelo número total 

dos pontos de entrega, nesse mesmo período.

Electricidade: O SAIFI corresponde ao número médio de 

interrupções acidentais de tempo superior a 3 minutos

verificadas nos pontos de entrega num determinado intervalo 

de tempo (um ano, geralmente).

Gás: O SAIFI corresponde ao número médio de

interrupções acidentais verificadas nos pontos de entrega num

determinado intervalo de tempo (um ano, geralmente). 

EU28 Duração média das interrupções do sistema (SAIDI) Quociente da soma dos tempos das interrupções nos pontos 

de entrega, durante determinado período, pelo número total 

dos pontos de entrega, nesse mesmo período.

Electricidade: O SAIDI para um determinado período de 

tempo (um ano, geralmente) é o tempo médio das

interrupções acidentais de tempo superior a 3 minutos

nos pontos de entrega.

Gás: O SAIDI para um determinado período de tempo

(um ano, geralmente) é o tempo médio das interrupções

acidentais nos pontos de entrega.

Relatório de verificação
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