COMUNICADO

REN e Enagás chegam a acordo sobre o traçado do novo gasoduto.

O novo traçado que liga a rede portuguesa e espanhola terá o comprimento de 290 Km.
Destes, cerca de 205 Km passarão em território nacional. A opção vai abrir a porta à
gasificação do nordeste transmontano.
Os estudos desenvolvidos pela REN e a Enagás, por encargo dos respectivos governos
nacionais, confirmaram a zona de Trás-os-Montes como a melhor alternativa à
interligação entre os sistemas de Gás Natural Português e Espanhol. A rede portuguesa
estará ligada a partir de Mangualde, enquanto a rede espanhola estará ligada a partir
de Zamora.
Esta infra-estrutura que fica proposta e que atravessará grande parte do interior
Transmontano, será a garantia da autonomia energética desta zona bem como o
reforço da segurança do abastecimento do país
O custo do investimento previsto nesta infra-estrutura em Portugal será de 294 M€. O
valor referido destina-se não só à construção do novo gasoduto como também ao
reforço interno da rede portuguesa.
O gasoduto Mangualde – Celorico da Beira – Zamora, ao ligar mais directamente as
duas redes nacionais de gás com as infra estruturas de armazenagem subterrânea e os
terminais de gás natural liquefeito, valoriza a península ibérica como porta de entrada
de gás natural no sistema europeu e potencia uma integração progressiva dos dois
mercados nacionais.
Finalmente, esta interligação viabiliza o “Plano para compatibilizar a regulação do
sector energético entre Espanha e Portugal” e cria as condições necessárias para o
desenvolvimento do Mercado Ibérico de Gás Natural (Mibgas).
Lisboa, 17 de Setembro de 2009
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