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A energiA está hoje no centro dAs 
Atenções do debAte político e do desen-
volvimento sustentável do nosso plA-
netA. o sector onde A ren se insere 
está cAdA vez mAis sujeito A pressões de 
diversA ordem, nomeAdAmente A neces-
sidAde de mAior fornecimento de ener-
giAs renováveis, A mAior independênciA 
energéticA como fActor determinAnte 
dA segurAnçA estrAtégicA nAcionAl, A 
pressão dAs AlterAções climáticAs e dA 
minimizAção dos impActes AmbientAis. 
como resultAdo, somos cAdA vez mAis 
envolvidos pArA dAr respostA A estes 
desAfios. o nosso compromisso com 
o desenvolvimento sustentável é um 
complemento nAturAl dA nossA estrA-
tégiA de negócio, conduzido por retor-
no de longo prAzo e forte regulAção. 
tAl AbordAgem exige-nos umA cuidAdA 
Análise do desenvolvimento político 
e sociAl. com este exercício identifi-
cAmos não só oportunidAdes como 
tAmbém riscos pArA os quAis temos que 

encontrAr o equilíbrio de modo A mAn-
ter A bAse do nosso desenvolvimento 
económico sustentável.
este quArto relAtório de sustentAbili-
dAde tem como propósito ApresentAr os 
nossos objectivos, estrAtégiA e resul-
tAdos com o nosso empenho no desen-
volvimento sustentável. contribuímos 
pArA o debAte público sobre o sector 
dA energiA AtrAvés dA nossA presençA 
em fóruns nAcionAis e internAcionAis. 
colAborAmos nA definição de políticAs 
e estrAtégiAs pArA o desenvolvimento 
energético nAcionAl. como reconheci-
mento do nosso contributo nestA mA-
tériA, fomos convidAdos pArA integrAr 
o conselho consultivo de AvAliAção 
de impActe AmbientAl, órgão tutelAdo 
pelo ministério do Ambiente.
A minimizAção do impActe AmbientAl e A 
preservAção dA biodiversidAde têm sido 
áreAs de preocupAção pArA A ren. em 
2008, estAbelecemos um memorAndo 
de entendimento no âmbito dA iniciAti-

vA business & biodiversity, com o ins-
tituto dA conservAção dA nAturezA 
e dA biodiversidAde. Acrescem A este 
Acordo os projectos que temos desen-
volvido no âmbito dA protecção dA 
AvifAunA. AindA no contexto Ambien-
tAl, e fruto do nosso investimento nA 
minimizAção do impActo nAs AlterAções 
climáticAs, reduzimos em mAis de 60% 
As emissões resultAntes do hexAfluore-
to de enxofre, gás cujo efeito de estu-
fA mAis contribui pArA o Aquecimento 
globAl.
o envolvimento com As pArtes interes-
sAdAs, e nomeAdAmente com os nossos 
colAborAdores e prestAdores de ser-
viço, fAz pArte dAs nossAs preocupA-
ções. estAmos A AtrAvessAr umA fAse 
de uniformizAção de políticAs e prá-
ticAs Ao nível dA gestão de recursos 
humAnos como resultAdo dAs diversAs 
AlterAções orgAnizAtivAs. no entAn-
to, promovemos continuAmente o diá-
logo e o bem-estAr lAborAl. reforçá-
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mos A nossA ApostA nA formAção onde 
destAcAmos A formAção em Ambiente e 
segurAnçA Aos nossos colAborAdores 
e prestAdores de serviços. lAnçámos o 
prémio AnuAl de desempenho em se-
gurAnçA com A Atribuição dos prémios 
de mérito nA gestão dA segurAnçA em 
obrAs de construção de subestAções 
e de linhAs muito AltA tensão.
como respostA à preocupAção dA so-
ciedAde sobre o temA dA influênciA dos 
cAmpos electromAgnéticos nA sAúde 
humAnA, promovemos diversAs Acções 
de sensibilizAção, estAbelecemos pAr-
ceriAs com entidAdes competentes nA 
mAtériA e promovemos A edição de pu-
blicAções que visAm o esclArecimento 
dA sociedAde sobre este Assunto.
como signAtários do globAl com-
pAct promovemos A implementAção dos 
princípios que lhe estão subjAcentes em 
todAs As suAs vertentes. pArA refor-
çAr A nossA ActuAção no desenvolvi-
mento sustentável criámos o conse- 

lho de responsAbilidAde corporAtivA, 
órgão consultivo dA comissão exe-
cutivA pArA Assuntos estrAtégicos 
dA quAlidAde, Ambiente, segurAnçA e 
sustentAbilidAde que tem como mis-
são ApreciAr e emitir pAreceres sobre A 
AgendA do desenvolvimento sustentá-
vel do grupo.
esperAmos que A leiturA do presente 
relAtório lhe dê umA visão mAis vAstA 
do desempenho dA ren. 
estAmos conscientes que AindA temos 
um longo cAminho A percorrer mAs es-
tAmos convictos dA nossA ActuAção.

josé penedos

(mensAgem originAl do relAtório 
de sustentAbilidAde 2008)
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EstabElEcimEnto 

dE soluçõEs EficazEs 

de alimentação 

a grandes clientes 

ou cargas

EstabElEcimEnto 

dE soluçõEs EficazEs 

de alimentação 

a grandes clientes 

ou cargas
está previsto já para o primeiro 

trimestre de 2009 a ligação à rnt 

de mais dois Parques eólicos: 

o Parque eólico de Bornes e o Parque 

eólico da serra do Barroso ii.

Ao desenvolvimento dAs redes 
de trAnsporte de electricidAde 
e de gás está AssociAdo o 
reforço dos investimentos 
plAneAdos pArA o período 
entre 2009 e 2014 que 
Atingirão o montAnte totAl 
de 1.823 milhões de euros 
nA rede de trAnsporte 
de electricidAde e 719 milhões 
de euros nA áreA do gás.

A REN considera no seu plano de 

investimentos a ligação dos novos 

centros electroprodutores previstos, 

o escoamento da produção de 

electricidade proveniente de fontes 

renováveis e a alimentação da Rede 

Ferroviária de Alta Velocidade.

IntensIfIcação 

do Plano de 
InvestImentos 

até 2014

EstabElEcimEnto 

dE soluçõEs EficazEs 

de alimentação 

a grandes clientes 

ou cargas

estabelecimento 

de soluções eficazes 

de alimentação 

a grandes clientes 

ou cargas

CapaCidade de resposta 

à nova produção 

de origem renovável.
capacidade de resposta 

à nova Produção 

de origem renovável.

A manutenção de elevados 
índices de qualidade, a garantia 
e a continuidade de serviço no 
abastecimento aos consumos, 
são asseguradas através 
da expansão das infra- 
-estruturas, designadamente 
do reforço das capacidades de 
interligação, da criação 
de condições adequadas para 
a ligação de nova produção, quer 
a do regime ordinário quer do regime 
especial, do aumento da capacidade 
de armazenamento de gás natural 
 e de gás natural liquefeito.

Melhoria da fiabilidade 
e garantia 
de abasteciMento
melhoria da fiabilidade 
e garantia 
de aBastecimento

intensificação 

do plano de 
investimentos 

até 2014

Melhoria da fiabilidade 
e garantia 
de abasteciMento

CapaCidade de resposta 

à nova produção 

de origem renovável.desaFios



Incremento de 

capacIdades de troca 

de energIa 

com a rede espanhola 

(mIBel/mIBGas) 

EstabElEcimEnto 

dE soluçõEs EficazEs 

de alimentação 

a grandes clientes 

ou cargas

A ren gArAnte A 
trAnsferênciA do 
conhecimento entre gerAções 
AtrAvés de formAção 
contínuA on-the-job.

A criAção do omi resultA 
dA integrAção entre os pólos 
português e espAnhol do 
mercAdo ibérico de energiA. 
o Acordo previsto entre 
portugAl e espAnhA irá 
proporcionAr condições 
fAvoráveis pArA A fusão legAl 
dos dois pólos de mercAdo 
ibérico - pólo português 
(omip), responsável 
pelAs operAções A prAzo, 
e pólo espAnhol (omel), 
responsável pelAs operAções 
diáriAs.
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A ren está AlinhAdA com 
As políticAs nAcionAis 
pArA As Ac, gArAntindo 
nomeAdAmente A recepção dA 
energiA produzidA A pArtir de 
fontes de energiA renovável.

operação do mercado de serviços 

do sistema, como melhoria de 

integração de mercados ibéricos 

e funcionamento do miBel.

os comercializadores de gás natural 

são o elo essencial 

do estabelecimento do miBgás. 

o esforço de aproximação dos 

mercados peninsulares implica uma 

harmonização das regras aplicáveis 

e o reconhecimento mútuo dos 

agentes.

Incremento de 

capacIdades de 

troca de energIa 

com a rede 

espanhola (mIBel/

mIBGÁs) 

incremento de 

capacidades de troca 

de energia 

com a rede esPanhola 

(miBel/miBgás) 
Melhoria da fiabilidade 
e garantia 
de abasteciMento

criação 
do operador 

do mercado 

iBérico (omi) resposta às 
alterações
climáticas (ac)

transferência 

do conhecimento

Melhoria da fiabilidade 
e garantia 
de abasteciMento

CapaCidade de resposta 

à nova produção 

de origem renovável.



julho 

apresentação do guia de avaliação 

de impacte ambiental, em parceria 

com a agência Portuguesa do am-

biente, destinado preferencialmente a 

profissionais, com o objectivo de pro-

mover a participação das populações 

nos processos de avaliação de impac-

te ambiental.

realização do simpósio biocem na 

Faculdade de Farmácia de lisboa. 

teve como objectivo discutir a influ-

ência dos campos electromagnéticos 

na saúde humana.

Janeiro20
08

apresentação da tradução da publi-

cação do WBcsd “energia para um 

Futuro sustentável” realizada com o 

patrocínio da ren.

Fevereiro

20
08

assinatura de um memorando de en-

tendimento no âmbito da iniciativa 

Business&Biodiversity, com o institu-

to da conservação da natureza e da 

Biodiversidade, com vista ao estabele-

cimento de uma parceria no domínio 

da biodiversidade.

http://portal.icnb.pt>iniciativas

business & biodiversity.

consulta pública relativa ao Plano de 

desenvolvimento e investimento da 

rede de transporte (Pdirt) e respec-

tiva avaliação ambiental (aa). 

março20
08

lidade

susten
tabi

20
08Factos

relevantes outubroMarço
realização da 1.ª edição do Prémio 

anual de desempenho em segurança 

com a atribuição dos Prémios de méri-

to na gestão da segurança em obras 

de construção de subestações e de 

linhas mat. 

Participação no cadin-sm’art 

Parade.

apresentação dos resultados do pri-

meiro estudo de avaliação da qualida-

de apercebida e satisfação dos clien-

tes e utilizadores da rede nacional de 

transporte.

entrega do 13.º Prémio ren que se 

destina aos trabalhos nas áreas de 

engenharia sobre as redes e sistemas 

de electricidade e gás natural.

 

realização de três sessões com os co-

laboradores e com prestadores de ser-

viço da ren, para esclarecimentos 

aos proprietários sobre o impacto dos 

campos electromagnéticos (cem) na 

saúde humana. 

maio20
08

criação da ren serviços, empresa 

que agrega os serviços partilhados 

pelas diferentes empresas do grupo.

abril20
08



julho
20

08
colocação de uma estrela na torre de 

telecomunicações na serra do cara-

mulo para iluminação durante a qua-

dra natalícia.

renovação da tripla certificação do 

sistema integrado de gestão da quali-

dade, ambiente e segurança da rede 

eléctrica nacional e concessão da tri-

pla certificação do mesmo sistema à 

ren serviços e à ren trading.

integração no conselho consultivo de 

avaliação de impacte ambiental (aia), 

órgão tutelado pelo ministério do am-

biente.

lançamento do canal interno de tele-

visão - ren tv.
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lançamento da segunda edição do 

estudo de avaliação da qualidade 

apercebida e satisfação de clientes 

e utilizadores das infra-estruturas de 

gás natural. a apresentação dos re-

sultados do estudo está prevista para 

Junho de 2009.

lançamento do estudo de avaliação 

da Qualidade do relacionamento e 

da informação prestada pela ren às 

entidades oficiais.

obtenção do 3.º lugar na classifica-

ção da primeira avaliação feita em 

Portugal às maiores empresas nacio-

nais em matéria de accountability.

subscrição do código de conduta 

empresas e vih.

novembro

20
08

dezembro

20
08

outubroMarçoFevereiro

20
08

início do funcionamento do operador 

de mercado de serviços do sistema.

reconhecimento oficial da imple-

mentação do sistema de gestão da 

segurança e Prevenção de acidentes 

graves (seveso) na ren atlântico e 

ren armazenagem.

entrega do Pdirt e respectiva ava-

liação ambiental à direcção geral da 

energia e geologia. 

Julho20
08

adesão de 15 colaboradores da ren 

ao programa “novas oportunidades” 

os quais completaram o 12.º ano. este 

programa, desenvolvido pelo ministé-

rio da educação e pelo ministério do 

trabalho e da solidariedade social, 

tem como objectivo tornar o 12.º ano 

o referencial mínimo de formação.

atribuição, a uma sociedade a consti-

tuir pela ren, da concessão de explo-

ração da zona piloto destinada à pro-

dução de energia eléctrica a partir da 

energia das ondas, localizada entre a 

nazaré e a Figueira da Foz. 

realização de uma sessão de infor-

mação numa escola de ensino básico 

a cerca de 170 alunos, dos 3 aos 9 

anos, sobre o ciclo da energia.

outubro

20
08



a ren
2008em

de gAsodutos

de cApAcidAde 
de ArmAzenAgem subterrâneA 
de gás nAturAl

de gás nAturAl fornecido

de energiA eléctricA 
fornecidA

de resíduos vAlorizAdos

de linhAs eléctricAs

de formAção por 
colAborAdor 

emitidAs devido A perdAs 
eléctricAs nA rede 

268.415 
t CO2

 eq
4,5 Biliões 

de m3

66,3 milhões 

de m3

1.248 km
7.516 km39,090 GWh

85%
16.7 horas

268.41� 
t co2

eq

39.090 gWh 7.516 km

16,� horas

85%

1.248 km

66,3 milhões 

de m3
4,� biliões 

de m3

lidade

susten
tabi



de investimento 
nA rede nAcionAl 
de trAnsporte 
de gás nAturAl 
Até 2014

subestAções 
e postos de corte  

de custos AmbientAis

investimento nA rede 
nAcionAl de trAnsporte 
de electricidAde Até 2014

de investimento em i&d

colAborAdores 

de pAtrocínios

em volume de negócios

66,3 milhões 

de m3

6969

719M€

807

719 M€

807

494 M€

1.823 M€ 1,0 m€

6,1 M€

1,5 M€

1.823 M€

494 M€

1,5 M€

6,1 M€

1,0 m€
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de donAtivos

1,0 m€1,0 m€



a ren é titular da concessão de 
serviço público para a exploração 
da rede nacional de transporte 
de electricidade e gás natural, ar-
mazenamento subterrâneo de gás 
natural e armazenamento e rega-
seificação de gnl. mais recente-
mente, foi-lhe atribuída também a 
concessão da energia das ondas. 
compete-lhe, deste modo, garan-
tir o transporte de energia desde o 
produtor até à rede de distribuição 
e consequentemente o acesso a 
estas fontes de energia por parte 
do consumidor final.
é, assim, sua responsabilidade criar 
condições necessárias ao cumpri-
mento da estratégia energética na-
cional, nomeadamente no que diz 
respeito à incorporação de energia 
de fonte renovável, numa óptica de 
“diversidade e Fiabilidade energé-

tica”, e de “segurança” que são 
simultaneamente os pilares estra-
tégicos para a garantia do abas-
tecimento.
o ano de 2008 foi marcado pela 
conclusão de importantes projec-
tos de investimento que reforçam a 
posição da ren face aos desafios 
futuros do sector, nomeadamente:

 a recepção de maior produção 
de energias renováveis;
 o aumento das capacidades de 
troca com a rede de espanha;
 o reforço de alimentação às re-
des de distribuição.

a interligação transfronteiriça das 
redes de transporte de energia as-
sume grande importância no que 
diz respeito à componente comer-
cial e à necessidade de resposta 
em caso de crise.

nesse sentido, e na sequência do 
impulso dado pelos governos ibé-
ricos ao mercado ibérico da elec-
tricidade – miBel, foi criado um 
operador de mercado ibérico, com 
dois pólos:

 omel – operador de mercado 
ibérico de energia (pólo espa-
nhol) encarregue de gerir os 
mercados diário e intradiário;
 omiP – operador do mercado 
ibérico de energia (pólo portu-
guês), que tem por missão gerir 
o mercado de energia eléctrica 
a prazo.

está em curso a criação do miBgás 
na definição dos princípios de base 
de harmonização de regras de fun-
cionamento da rede de gás natural, 
entre os reguladores de Portugal e 
espanha.

energia

lidade

susten
tabi
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segurança

interligação 
dos mercados

DiversiDaDe
e fiabiliDaDe
energética

interligação 
dos mercados

diversidade
e fiabilidade
energética

segurança

garantia 
abastecimento

garantia 
aBastecimento

a participação regular em projectos 
de investigação e desenvolvimento 
permite a permanente actualização 
e preparação para os desafios que 
venham a apresentar-se ao sector 
energético. entre eles destaca-se a 
participação da ren no projecto- 
-piloto para a produção de energia 
a partir das ondas. o projecto tem 
como objectivo o desenvolvimento 
tecnológico desta fonte energética, 
bem como o estímulo à investiga-
ção e ao investimento, nacional e 
internacional, em fontes de ener-
gias alternativas. 



informação

a opinião pública levantou um 
conjunto de questões acerca do 
impacto dos campos electromag-
néticos (cem) na saúde humana 
provocado pelas linhas eléctricas.
enquadrado num programa mais 
alargado de esclarecimento, a ren 
promoveu, com o objectivo de es-
clarecer os colaboradores e presta-
dores de serviço da rede eléctrica:

comunidade

lidade

susten
tabi

neste âmbito foram ainda publi-
cadas duas brochuras dirigidas ao 
grande público, relacionadas com 
os cem:

“ biocem – campos electro-
magnéticos e sistemas Biológi-
cos”, publicação que surge na 
sequência de um simpósio com 
o mesmo nome;

“ Foi você que falou em alta ten-
são?” – Publicação que aborda 
num formato de pergunta e res-
posta, as questões de planea-
mento e licenciamento da rede 
nacional de transporte e possí-
veis efeitos cem na saúde.

é ainda de destacar o estabeleci-
mento de uma parceria com a so-
ciedade Portuguesa de Física, para 
a sensibilização da comunidade em 
geral, através de diversas iniciati-
vas de esclarecimento realizadas 
ao longo do país. 

3 SeSSõeS de 
SenSibilização

“CEM E diálogo 

CoM os propriEtários”

ParticiPação de 400
colaboradores

e Prestadores de 
serviços

3 SeSSõeS de 
SenSibilização

“cem e diálogo 

com os proprietários”

ParticiPação de 400
colaboradoreS

e prestAdores de 
serviços

Campos 

eleCtromagnétiCos 

– sensibilizar 

e esclarecer

camPos 

electromagnéticos 

– sensibilizar 

e esclarecer
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Neste coNtexto 

merece especial  

destaque:
prémio ren, 
visA promover 

A colAborAção e interAcção 
entre As universidAdes 
e A indústriA, desenvolvido 
desde 1995.

cAtólicA top+, 
progrAmA dA fAculdAde 

de ciênciAs económicAs e 
empresAriAis dA universidAde 
cAtólicA portuguesA, 
ApoiAdo pelA ren desde 
2003.

lisbon mbA, umA pArceriA 
estAbelecidA entre A 
universidAde cAtólicA e A 
universidAde novA de lisboA, 
com o Apoio do mAssAchussets 
institute of technology 
(mit). A ren é um dos 8 
mecenAs desde 2008.

neste contexto 

merece especial  

destaque:

a ren apoia, a nível nacional, um 
conjunto de iniciativas da comuni-
dade no domínio educacional, am-
biental, cultural e social. em 2008, 
a ren apoiou iniciativas mais de 
250 entidades, num valor total su-
perior a um milhão de euros. 
como forma de apoio à formação 
de jovens universitários, a ren pro- 
move, desde há vários anos, diver-
sas iniciativas no domínio técnico-
científico e académico, com relevo 
para os temas da energia e do am-
biente.

educação, cultura e apoio social

Campos 

eleCtromagnétiCos 

– sensibilizar 

e esclarecer



educação, cultura e apoio social (cont.)

ciativa resultaram 16 desenhos 
elaborados pelos alunos. em retri-
buição, a ren realizou uma visita 
à escola onde fez uma breve apre-
sentação aos cerca de 170 alunos, 
dos 3 aos 9 anos, sobre o “ciclo da 
energia”. os desenhos vieram a ilus- 
trar um dos lotes dos postais de na- 
tal da ren para oferta aos colabo-
radores, reformados e autarquias.

a preocupação em informar a co-
munidade acerca dos impactes da 
actividade da ren na biodiversi-
dade e dos projectos em curso no 
sentido da preservação das espé-
cies, em especial da águia-real, foi 
a motivação para o que acabou por 
se transformar numa “parceria” en- 
tre a ren e os alunos da escola eB1/ 
Ji, de vitorino dos Piães. desta ini- 

donativos por Área 
de atriBuição – ren 2008

APOIO SOCIALCULTURAEDUCAÇÃO,

uma real parceria
uma real parceria

comunidade

amBiental
0,5%

cultural
71,1%

técnico-cientíFico
10,7%

outros 
4,1%

social 
13,6%



a ren mantém, desde Janeiro de 
2006, um protocolo com a Fun-
dação do gil para a recolha de 
tinteiros e toners usados. a verba 
angariada com a reciclagem destes 
resíduos reverte a favor da funda-
ção. em 2008, a iniciativa foi es-
tendida ao edifício de Bucelas para 
além das instalações de lisboa e 
sacavém.

durante seis meses o smarKl, 
juntamente com outras viaturas 
smart, transformadas em obras de 
arte, percorreram o país de norte a 
sul. os sm’art foram leiloados e 
a verba angariada reverteu a favor 
do centro de apoio ao desenvolvi-
mento infantil (cadin).
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medidas de minimização do impacte ambiental

projectos de integrAção pAisAgísticA dAs instAlAções 
e posterior desmontAgem de linhAs eléctricAs.

encApsulAmento e substituição de trAnsformAdores de potênciA;
substituição de isolAdores trAdicionAis por isolAdores 
compósitos nos disjuntores.

monitorizAção dos fActores biológicos e ecológicos mArinhos, 
nA rejeição de águA do mAr do circuito de Aquecimento de gás 
nAturAl liquefeito (gnl).

monitorizAção dos gAses provenientes dAs cAldeirAs  
e cogerAção;
implementAção de um plAno de  substituição de disjuntores 
emissores de gee (sf6).

projectos de substituição de espécies herbáceAs mAis AdequAdAs;
AlteAmento dAs linhAs;
colocAção de plAtAformAs de nidificAção;
sinAlizAção dAs linhAs.

Paisagem

Qualidade 
do ar

ambiente

Fauna, Flora
e uso do solo

ruído

recursos
hídricos

lidade

susten
tabi

228.904 m2

Qualidade 
do Ar

Recusos
Hídricos147 Km



2006 a 2008

obras sujeitas a acompanhamento
e supervisão ambiental em 2008

de áreas protegidas ocupadas pelas redes
de transporte e respectivas instalações

dispositivos 
dissuAsores de poiso

plAtAformAs pArA ninhos 
de cegonhAs

ninhos de cegonhAs trAnsferidos

equipAmentos de diminuição 
dA colisão de Aves

de corredores de linhAs 
desmontAdAs

áreA de integrAção 
pAisAgísticA
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34

1.024

32.155

423

147 Km

471

228.904 m2

22%228.904 m2

Qualidade 
do Ar

Recusos
Hídricos

32.155
ambiente

147 Km 12% e 22%



projectos de conservação da biodiversidade

em 2008, a ren atlântico 
promoveu, em colaboração 
com o centro internacional 
de ecohidrologia costeira (icce), 
um estudo de avaliação de impactes 
e monitorização dos factores 
ecológicos e biológicos marinhos 
da descarga de água do mar utilizada 
no processo de regaseificação 
do gnl. 

o principal objectivo deste projecto, 
realizado em parceria com a liga 
para a Protecção da natureza (lPn), 
consiste na conservação de três 
espécies vulneráveis de aves: 
a abetarda, o sisão e o Peneireiro 
das torres. uma das principais 
ameaças a estas espécies, resulta 
da colisão com as linhas de energia. 

a ren participa em diversas iniciativas que visam proteger o ambiente. 

desde há mais de 10 anos que a 
ren tem vindo a desenvolver o 
controlo da nidificação da cegonha 
Branca, através da implementação 

estudo 
– ren 
atlÂntico

ProJecto 
b&b life + 

evolução das medidas de controlo da cegonha branca

de medidas que visam a preserva-
ção e protecção desta espécie face 
aos riscos de colisão com a rede aé-
rea de linhas eléctricas.

montagem de disPositivos 
dissuasores de Poiso

montagem de PlataFormas transFerência de ninhos Para 
PlataFormas

400

300

200

100

0

2006 2007 2008

ambiente



o projecto da subestação de lagoaça 
teve como objectivo a integração 
paisagística da subestação realçando 
o enquadramento estético das 
instalações na paisagem envolvente. 

alterações climÁticas

emissões indirectas
(t co2 eq) em 2008

emissões directas
 (t co2 eq) em 2008
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taxa de Fugas de sF6            sF6 instalado

a suBestação
de lagoaça 

consciente dos seus compromissos 
e do seu papel no sector energético 
nacional, a ren pretende minimizar 
as emissões, através de medidas 
como: 

  monitorização dos gases prove-
nientes da queima de gás nas 
caldeiras e na cogeração;
  controlo de purgas de gás na-
tural que ocorrem ao longo da 
rede de transporte;

  realização de videoconferências 
(140 em 2008);
  substituição dos disjuntores de 
forma a diminuir as fugas de sF6. 

o sF6 é o gás de efeito de estufa 
abrangido pelo Protocolo de Quioto 
com maior potencial de aquecimen-
to global, cerca de 22.200 vezes 
mais do que o potencial de aqueci-
mento do co2.

Perdas 
eléctricas na rede
89% (268.415)

electricidade 10% (31.142)

comBustível 
Frota 1% (2.095)

gasóleo 
em eQuiPamentos
0% (24)

auto-consumo 
(caldeiras)
86% (13.232)

auto-consumo
(cogeração) 8 % (1.228)

hexaFluoreto de enxoFre (sF6) 2% (397)

gás natural 0% (7)Purgas de 
gás natural (ch4) 4% (575)

evolução do sf6 instalado e da taxa de fuga

0,5
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0,2

0

30.000

20.000
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identificação das partes interessadas

interessadas

este grupo de partes interessadas 
tem um impacto relevante na acti-
vidade da rede pela influência que 
tem não só na concretização dos 
projectos de investimento nos pra-
zos acordados com as entidades 
oficiais como também na facilida-
de de acesso aos meios de comuni-
cação social.
no final de 2008, a base de da-
dos de proprietários da ren, para 
a rede eléctrica, tinha perto de 40 
mil registos, o que reflecte a impor-
tância deste grupo de partes inte-
ressadas num país com uma área 
geográfica relativamente pequena 
comparativamente aos restantes 
países da europa.
com o objectivo de determinar a 
qualidade do serviço prestado pelas 

as alterações ocorridas na ren 
levaram à necessidade de revisão 
do processo de identificação das 
partes interessadas relevantes para 
ren. esta teve como suporte a 
análise do impacto das partes in-
teressadas na tomada de decisão 
da ren e no impacto da ren na 
actividade/desempenho destas.

diálogo com 
os proprietários 
e comunidade local 
o relacionamento com os proprie-
tários é uma preocupação cons-
tante na actividade da ren, com 
especial impacto durante a fase de 
construção da rede eléctrica e de 
gás natural e, posteriormente, na 
manutenção das infra-estruturas.

empresas subcontratadas, a ren 
solicita a alguns proprietários o 
preenchimento de um questionário 
de satisfação sobre o seu desem-
penho.

lidade

susten
tabi

pa
r

t
es
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interessadas partes interessadas mais relevantes*

* de acordo com os seguintes vectores: imPacto da Parte interessada na tomada de decisão 
   da ren e imPacto da ren na actividade/ desemPenho da Parte interessada

produtores

distriBuidores

fornecedores de bens
e serviços essenciais

grandes 
accionistas

gestores

ProPrietários 
de terrenos das servidões

entidades 
bancÁrias

entidades 
reguladoras

administração pública central
e institutos do estado

trabalhadores



“A pArtilhA de conhecimentos é fundAmentAl pArA 
o bom funcionAmento de umA empresA com As cArActerísticAs 
dA ren, mAis do que vem nos mAnuAis e, pArA Além disso, 
é necessário colocAr esses conhecimentos à disposição 
dAqueles que deles necessitAm… há umA filosofiA 
de vidA nestA empresA que tem Algo de especiAl. 
este fActo tem origens muito AntigAs. AlgumAs pessoAs 
em seu tempo tiverAm A visão necessáriA pArA desenvolverem 
projectos que fizerAm dA ren um modelo A seguir. 
lembro-me, por exemplo, nA décAdA de 60, dA criAção 
do curso pArA AperfeiçoAmento de electricistAs, 
umA iniciAtivA notável pelos frutos que veio A dAr. “

os prestadores de serviços desem-
penham um papel significativo na 
fiabilidade e qualidade do serviço 
prestado. em 2008, na área da ma-
nutenção de subestações iniciou-se 
uma nova política de relação com 
os prestadores de serviços, com a 
realização de contratos plurianuais. 
com esta abordagem a ren con-
segue melhor qualidade de serviço 
pela minimização ou eliminação da 

a ren tem desenvolvido, ao longo 
da sua actividade, um capital hu-
mano de elevado conhecimento 
técnico, decorrente não só da ex-
periência adquirida entre gerações, 
mas também na realização de for-
mação específica.
com o aumento da média de ida-
des dos colaboradores da ren, a 
transferência de conhecimento en-
tre gerações representa um desafio 
para o grupo.

colaboradores

rotatividade dos colaboradores dos 
prestadores de serviços, permitindo 
com isso maior dedicação à empre-
sa, optimização do planeamento 
de recursos, melhor conhecimen-
to dos processos e procedimentos 
ao nível operacional de qualidade, 
ambiente e segurança da ren.
o envolvimento dos prestadores 
de serviços em acções de sensi-
bilização sobre os procedimentos 

ambientais e de segurança da ren 
e a atribuição anual de um Prémio 
de segurança aos prestadores de 
serviço que apresentem melhor 
desempenho em matéria de segu-
rança em obra, são algumas das 
medidas de promoção e incentivo 
às boas práticas de segurança de-
senvolvidas pela ren.
em 2008 realizou-se a 1.ª edição 
do Prémio de segurança da ren.

prestadores de serviços

interessadas
pa

r
t

es
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de colaBoradores mulheres 
em Funções dirigentes

de colaBoradores mulheres

15%

20%

de Formação em média 
Por colaBorador

1�horAs

colaBoradores com acordo 
colectivo de traBalho

73%
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dePoimento de manuel baptista, 

colaborador da ren 

há  mais de 40 anos.



sustentabilidade                      lidade

sustentabilidadesustentabilidade
sustentabilidade
sustentabi



acerca

d
a brochura

este documento constitui uma 
versão resumida do relatório de 
sustentabilidade da ren, relativo 
ao ano de 2008, e está de acordo 
com a versão completa, elaborada 
segundo os requisitos do global 
reporting initiative (gri) g3 e res-
pectivo suplemento para o sector 
energético (versão piloto), para o 
nível a+ do gri e verificado por 

uma entidade independente, a 
Pricewaterhousecoopers & asso-
ciados, sroc, lda (www.ren.pt> 
grupo ren>sustentabilidade).

sempre que ao longo da brochura surgir o sím- 

bolo , significa que pode ser encontrada 

informação complementar no sítio da ren 

na internet.

sustentabilidade                      lidade

sustentabilidadesustentabilidade
sustentabilidade
sustentabi
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ficha técnica

ProPriedade

ren – redes energéticAs nAcionAis

deSign, Paginação 
e Produção gráfica

plinfo - informAção, ldA

tirageM

1000 exemplAres

a ren é membro de:
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