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A REN - Redes Energéticas Nacionais
é uma das 3 empresas europeias a gerir
em simultâneo as redes de transporte
de eletricidade e gás natural em muito alta
tensão e alta pressão, respetivamente.

A NOSSA MISSÃO
Garantir o fornecimento ininterrupto de eletricidade
e gás natural, ao menor custo, satisfazendo critérios
de qualidade e de segurança, mantendo o equilíbrio
entre a oferta e a procura em tempo real, e assegurando
as condições de sistema que viabilizam o mercado
da energia.

CONCESSÕES DE SERVIÇO
PÚBLICO EM PORTUGAL

Transporte de eletricidade

Transporte de gás natural

Distribuição de gás natural

Receção, armazenamento e regaseificação
de gás natural liquefeito (GNL)

Armazenamento subterrâneo
de gás natural

Energia das Ondas
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Eletricidade
A REN faz o transporte de eletricidade em Portugal
e gere tecnicamente o sistema elétrico nacional, no âmbito
de um contrato de concessão estabelecido com o Estado
português até 2057. A REN opera a Rede Nacional
de Transporte (RNT), que liga os produtores aos centros
de consumo, assegurando o equilíbrio entre a procura
e a oferta de energia, garantindo o abastecimento
de eletricidade sem interrupções, ao menor custo,
com qualidade de serviço e segurança.

A REN conta
com mais
de 18.500 postes
de eletricidade
As linhas
de transporte
de energia da
REN têm mais
de 8.900 km
de extensão

Os pontos de entrega da RNT permitem alimentar a rede de distribuição a
partir da qual é abastecida a maioria dos consumidores finais. As empresas
de comercialização de eletricidade são responsáveis pela gestão
das relações com os consumidores finais, incluindo a faturação
e o serviço ao cliente.
A REN possui competências e know-how especializados na gestão
e integração de fontes de energia renovável (RES) no sistema elétrico
nacional, fruto do investimento que Portugal realizou, nos últimos
anos, neste tipo de energia. De acordo com os dados de 2017,
40% do consumo total nacional foi assegurado por RES.
No âmbito da promoção da integração dos sistemas elétricos
de Portugal e Espanha, a REN está presente no Mercado Ibérico
da Energia Elétrica - MIBEL, assegurando a disponibilização de
capacidades de interligação para os mercados diário e intradiário,
a atribuição de capacidades de longo prazo através de Finantial
Transmission Rights (FTRs), e a operação e liquidação dos mercados
de serviços de sistema, incluindo mecanismos de troca transfronteiriça.

ORGANISMOS INTERNACIONAIS
EM QUE A REN ESTÁ REPRESENTADA:
CIGRÉ – Associação de peritos dedicados aos estudos
macro do setor elétrico
ENTSO-E - Associação Europeia dos operadores
das redes de transporte de eletricidade
MED-TSO – Associação dos operadores das redes
de transporte de eletricidade do Mediterrâneo
IESOE – Interligação Elétrica do Sudoeste da Europa
Florence School of Regulation – Centro de estudos
europeu sobre temas regulatórios
CORESO – Organização que junta os operadores
do sistema de transporte elétrico europeu
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REDE NACIONAL DE TRANSPORTE
DE ELETRICIDADE

SUBESTAÇÕES

PAINÉIS

NÚMERO TOTAL
DE SUBESTAÇÕES

68

1.372

TRANSFORMADORES

COMPRIMENTO
DE CIRCUITO
TOTAL DE COMPRIMENTO
DE CIRCUITO

N.º TOTAL
DE PAINÉIS

8.907 km

POSTOS DE CORTE
SECCIONAMENTO / TRANSIÇÃO
TOTAL DE POSTOS DE CORTE
SECCIONAMENTO / TRANSIÇÃO

DESPACHO NACIONAL
SACAVÉM

NOTA: Dados referentes ao final de 2017.
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N.º TOTAL
DE TRANSFORMADORES

203
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A localização das estações
e o traçado são indicativos,
não estando georreferenciados.

ESPANHA

OCEANO
ATLÂNTICO

LISBOA

LINHA 400 kV
LINHA 220 kV
LINHA 150 kV
DESPACHO NACIONAL
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Rede Nacional de
Transporte, Infraestruturas
de Armazenamento
e Terminal de GNL
A rede
de gasodutos
tem 1.375 km
de extensão
Cada navio deixa
em Sines cerca
de 145.000 m3
de Gás Natural
Liquefeito,
suficiente para
abastecer
Portugal durante
uma semana

A REN é responsável pelo transporte de gás natural
em alta pressão e pela gestão técnica global do
Sistema Nacional de Gás Natural, garantindo a receção,
armazenamento e regaseificação de GNL, bem como
o armazenamento subterrâneo de gás natural, ao abrigo
de contratos de concessão estabelecidos com o Estado
português até ao ano de 2046.
A REN Gasodutos opera a Rede Nacional de Transporte de Gás Natural
(RNTGN), que recebe o gás natural através das interligações com
a rede espanhola ou do Terminal de Sines, e faz a respetiva entrega
às redes de distribuição e aos clientes finais de alta pressão. Garante
ainda o transporte de gás para injeção e extração do Armazenamento
Subterrâneo do Carriço
O terminal de GNL em Sines é operado pela REN Atlântico e as
instalações de Armazenamento Subterrâneo de gás natural do Carriço
são operadas pela REN Armazenagem.

ORGANISMOS INTERNACIONAIS
EM QUE A REN ESTÁ REPRESENTADA:
ENTSO-G – Associação europeia dos operadores das
redes de transporte de gás, criada pelo Regulamento
Europeu (CE) 715/2009
GIE – Associação europeia de operadores das
redes de transporte de gás, dos armazenamentos
subterrâneos de gás e dos terminais de GNL
GIIGNL – Grupo internacional dos importadores de gás
natural liquefeito
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REDE NACIONAL DE TRANSPORTE,
INFRAESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO
E TERMINAL DE GNL

ESTAÇÃO DE REGULAÇÃO
DE PRESSÃO E MEDIÇÃO (GRMS)
TOTAL
DE ESTAÇÕES

85

ESTAÇÃO
DE SECCIONAMENTO (BV)
TOTAL
DE ESTAÇÕES

45

CAP. TÉCNICA MÁX.
ENTRADA

144 GWh/dia

CAP. TÉCNICA MÁX.
SAÍDA

80 GWh/dia

Nº DE INTERLIGAÇÕES

TOTAL
DE ESTAÇÕES

66

SINES

216.000 m3 GNL
390.000 m³ GNL

CAP. TÉCNICA
DESCARGA
NAVIO / ANO

* Em projeto.
NOTA: Dados referentes ao final de 2017.
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RNTGN – Em projeto
NOVO GASODUTO DE
INTERLIGAÇÃO COM A REDE
DE TRANSPORTE ESPANHOLA*

TERMINAL DE GNL

CAP. TÉCNICA MÁX.
ARMAZENAMENTO

BUCELAS

PONTO VIRTUAL
DE INTERLIGAÇÃO

ESTAÇÃO
DE JUNÇÃO (JCT)

CAP. TÉCNICA
ACOSTAGEM NAVIOS

DESPACHO NACIONAL

82
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VALENÇA DO MINHO

A localização das estações
e o traçado são indicativos,
não estando georreferenciados.

OCEANO
ATLÂNTICO

ESPANHA

CARRIÇO
REN
ARMAZENAGEM

BUCELAS

CAMPO MAIOR

INFRAESTRUTURAS EM OPERAÇÃO
RNTG – Em projeto
ESTAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PRESSÃO
E MEDIÇÃO (GRMS)
ESTAÇÃO DE SECCIONAMENTO (BV)
DESPACHO NACIONAL

ARMAZENAGEM SUBTERRÂNEA
TERMINAL DE GNL
PONTO DE INTERLIGAÇÃO

SINES
REN
ATLÂNTICO
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Armazenagem
Subterrânea
A atividade de armazenamento subterrâneo compreende
a receção, a compressão, o armazenamento no subsolo
e a despressurização e secagem do gás para posterior
entrega à rede de transporte.

Capacidade Máxima
Armazenamento
Subterrâneo
3.967 GWh,
ou 333 Mm3(n)

O armazenamento subterrâneo caracteriza-se pelas operações de
injeção, armazenamento, extração, tratamento e entrega de gás à rede
de alta pressão, englobando ainda a construção, operação, manutenção
e expansão das instalações e infraestruturas relacionadas.

Capacidade Técnica
Nominal Injeção
23,8 GWh/dia

O armazenamento subterrâneo é uma infraestrutura situada
no Carriço (Concelho de Pombal), composta por seis cavidades de
armazenamento de gás natural em alta pressão e por uma instalação
de superfície comum a todo o complexo, detida e explorada pela
REN Armazenagem

Capacidade Técnica
Nominal Extração
85,7 GWh/dia

RENC-1S

RENC-2

RENC-3

1000 m
1188 m
362 610 m3

1052 m
1358 m
748 485 m3

1056 m
1366 m
526 161 m3

PROFUNDIDADE – 1 000 a 1 400 m
ALTURA – 200 a 300 m
CAPACIDADE MÁXIMA DE EXTRAÇÃO: 450 000 m3(n)/h
CAPACIDADE NOMINAL DE EXTRAÇÃO: 300 000 m3(n)/h
CAPACIDADE MÁXIMA DE INJEÇÃO: 110 000 m3(n)/h
CAPACIDADE NOMINAL DE INJEÇÃO: 55 000 m3(n)/h

RENC-4

RENC-5

RENC-6

1049 m
1100 m
950 m
1308 m
1306 m
1216 m
657 597 m3 425 750 m3 581 000 m3

Altura: 324 m
Base: 125 x 125 m
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Gás Natural - Distribuição

Distribuição
de gás natural
na região litoral
norte de
Portugal em
29 concelhos
A REN Portgás
Distribuição
detém a segunda
maior rede
de distribuição
de gás natural
em Portugal,
com uma rede
de 4.794 km

A REN Portgás centra a sua atividade no desenvolvimento
e exploração da rede pública de distribuição de gás natural
na região litoral norte de Portugal.
Ao abrigo de um contrato de concessão celebrado com
o Estado português até ao ano de 2048, esta é a segunda maior
rede de distribuição de gás natural em Portugal, com cerca de
4.794 km, abrangendo 29 concelhos dos distritos de Porto, Braga
e Viana do Castelo.
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GÁS NATURAL - DISTRIBUIÇÃO

REN PORTGÁS Distribuição
VOLUME DE GÁS
VEICULADO

7.182 GWh

PONTOS DE
ABASTECIMENTO

352.786

EXTENSÃO DE REDES
PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS

4.794 km

NOTA: Dados referentes ao final de 2017.
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A localização das estações
e o traçado são indicativos,
não estando georreferenciados.

VALENÇA
OCEANO
ATLÂNTICO

VILA NOVA
DE CERVEIRA

PAREDES
DE COURA

CAMINHA

PONTE
DE LIMA

LANHESES

PARQUE NACIONAL
PENEDA GERÊS

VIANA DO CASTELO
VILA VERDE
NEIVA

ESPOSENDE

BARCELOS

BRAGA
GUIMARÃES
FAFE

PÓVOA DO VARZIM

FELGUEIRAS

VILA DO CONDE

VIZELA
TROFA
MAIA

MATOSINHOS

PORTO
VILA NOVA DE GAIA

REDE DE TRANSPORTE
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
ZONA DE INFLUÊNCIA DE GÁS NATURAL

SANTO
TIRSO
VALONGO
GONDOMAR

PAÇOS DE FERREIRA
LOUSADA
PAREDES
PENAFIEL
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RENTELECOM
A RENTELECOM SA é operadora de redes públicas
de telecomunicações desde 1 de novembro de 2002.

A REN
tem mais
de 8.300 km
de ligações
(cabos) de
fibra ótica

Esta empresa foi constituída para explorar a capacidade excedentária
das redes de telecomunicações de segurança, essenciais ao suporte
do transporte de eletricidade e de gás natural. A empresa baseia-se
num know-how de elevado valor acrescentado na área das tecnologias
de informação com enfoque nas Redes de Telecomunicações
de Segurança ao serviço da gestão e operação das Redes Energéticas.
A RENTELECOM posiciona-se no mercado empresarial com especial
enfoque nos segmentos de utilities e operadores de telecomunicações.
Para além de um know-how diferenciado em soluções para utilities,
a RENTELECOM assume-se como um parceiro para os operadores
de telecomunicações e integradores de tecnologias de informação.
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Consultoria
e Serviços Comerciais

A REN presta serviços especializados de engenharia
nas áreas da eletricidade, do gás natural e das
telecomunicações. As competências que a empresa detém,
resultam da sua larga experiência na operação e gestão
de sistemas de transporte de energia e comunicações
bem como da constante preocupação na formação
e inovação tecnológica.
Os serviços prestados abrangem toda a cadeia de valor do transporte,
nomeadamente o planeamento energético estratégico, o planeamento
da rede, o projeto e fiscalização da construção, a operação & manutenção,
bem como a gestão global de sistema, incluindo o desenvolvimento
e gestão de redes de telecomunicações de segurança.
No âmbito dos serviços de engenharia, a REN possui uma carteira
de clientes domésticos e internacionais de referência, designadamente
entidades de geração elétrica e outros operadores de sistemas
de transporte de energia.
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Internacionalização
Com uma operação consolidada a nível nacional, e com
o reconhecimento internacional das suas competências
técnicas, na operação e gestão de sistemas de transporte
de energia, a REN criou as bases para uma expansão
internacional.
Foram identificadas como prioridades geográficas a América Latina,
o Magreb e a África Lusófona e alguns países da Europa, Médio Oriente
e Ásia, tendo a REN adquirido no início de 2017 uma participação
de 42,5% do capital social da Electrogas, sociedade chilena que detém
um gasoduto de grande relevância na zona central do Chile.

AMÉRICA LATINA - CHILE

QUINTERO

QUILLOTA
LO VENECIA

COLMO

QUEBRADA ESCOBARES
V4
V3
MAIPÚ
TAPIHUÉ
V1
CHENA
V2

GASODUTO
OLEODUTO
INFRAESTRUTURAS
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MOÇAMBIQUE - CAHORA BASSA
Em Julho de 2012, o Estado português vendeu a sua
participação de 15% na Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB),
que ficou dividida em duas metades pela empresa pública
Eletricidade de Moçambique (EdM) e pela portuguesa
Redes Energéticas Nacionais (REN).
Situada na província de Tete, centro-oeste de Moçambique, a HCB
foi criada em Fevereiro de 1970 e começou a sua operação em 1977.

A REN detém
7,5% da HCB,
criada em 1970

BARRAGEM DE
CAHORA BASSA

MAPUTO
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Grupo REN
REN SGPS

REN FINANCE BV*

RENTELECOM

REN TRADING

R&D NESTER**

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

REN REDE ELÉCTRICA

ENONDAS

REN SERVIÇOS

REN GÁS

REN GASODUTOS

REN ARMAZENAGEM

100%

100%

REN ATLÂNTICO

Futuro
*

Sociedade com sede na Holanda

**	Sociedade constituída em parceria com a State Grid,
com vista a desenvolver a investigação no setor energético
*** Sociedade com sede no Chile

100%

100%

100%

REN PORTGÁS GPL

AERIO CHILE SPA***
Presente

100%

REN GÁS DISTRIBUIÇÃO

REN PORTGÁS, DISTRIBUIÇÃO

100%

100%

100%

Avenida Estados Unidos da América, 55
1749-061 Lisboa
Telefone: +351 210 013 500
Relação com Investidores: ir@ren.pt
Comunicação e Media: comunicacao@ren.pt
www.ren.pt

