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A REN tem a missão de assegurar o
fornecimento ininterrupto de energia
a todo o país, contribuindo para o
desenvolvimento das comunidades e
para a melhoria da qualidade de vida
dos portugueses. Esta é uma tarefa que
implica um esforço contínuo e dedicado.
Mas o nosso compromisso vai além da
nossa missão. Acreditamos no exercício
de cidadania corporativa ativa, com um
forte envolvimento com as comunidades
em que estamos inseridos, tanto a nível
social como ambiental.
Assumir este compromisso implica
que todas as atividades da REN
sejam norteadas por princípios de
sustentabilidade, obedecendo a critérios
rigorosos e mensuráveis, respeitando
padrões de excelência exigentes sem
nunca perder de vista o impacto positivo
que queremos ter sobre as comunidades
e ecossistemas, junto dos quais
trabalhamos.
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a nossa abordagem
De modo a fomentar a construção
de um futuro sustentável para todos,
a REN atua e rege-se por uma rede orientada
pelas melhores práticas ambientais
e de cidadania.
Nesse âmbito, a REN respeita
o compromisso, decorrente
da adesão em 2005 à iniciativa
United Nations Global
Compact (UNGC), de fornecer
informação sobre o progresso
da implementação dos dez
princípios relativos a direitos
humanos, práticas laborais,
proteção ambiental
e anticorrupção.
A REN é também signatária da
Gestãotransparente.org, tem um
protocolo com o IGEN (Fórum
de Organizações para a Igualdade)
que visa, entre outros, dinamizar ações
e boas práticas em matéria de
igualdade e não discriminação e tem
um Código de Conduta do Grupo REN
revisto e monitorizado regularmente.
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Igualmente relevantes e tidos em conta
são os princípios da norma portuguesa
NP-4469-1, através da qual a REN
certificou o Sistemade Gestão
de Responsabilidade Social (REN SGPS,
Rede Eléctrica Nacional, S.A. e REN
Gasodutos, S.A.) na norma portuguesa
de responsabilidade social NP – 4469.
Também no âmbito do compromisso
assumido pela REN com as partes
interessadas, a REN concluiu, no início
de 2019, a auscultação aos stakeholders
para identificação dos tópicos materiais,
semprecom o objetivo de ir ao encontro
das suas expectativas e melhorar o seu
desempenho de sustentabilidade. Nesta
auscultação foram detetados novos
temas materialmente relevantes que,
de acordo com as boas práticas,
levaram a uma atualização da Estratégia
de Sustentabilidade da REN e à inclusão
de um quarto pilar, Governance e Ética.

Códigos e Princípios
•

Código de Conduta do Grupo REN;

•

Códigos de Conduta Funcionais;

•

Carta Anticorrupção Global Compact;

•

Código de Conduta Empresas e VIH;

•

Declaração de Política de Qualidade,
Ambiente e Segurança;

•

Declaração de Política
de Responsabilidade Social;

•

UN Global Compact.

Princípios de Proteção
Ambiental
7.

Princípios dos Direitos
Humanos
1.

Respeitar e proteger os direitos
humanos;

2.

Impedir violações dos direitos
humanos;

Princípios do Direito do
Trabalho
3.

Apoiar a liberdade de associação
no trabalho;

4. Abolir o trabalho forçado;
5. Abolir o trabalho infantil;
6. Eliminar a discriminação
no ambiente de trabalho;

Apoiar uma abordagem preventiva
aos desafios ambientais;

8. Promover a responsabilidade
ambiental;
9. Incentivar tecnologias
que não agridem o ambiente;

Princípio contra a Corrupção
10. Combater a corrupção em todas
as suas formas, incluindo a extorsão
e o suborno.
Conheça melhor os compromissos,
princípios e compromissos da REN no
nosso site em www.ren.pt ou instale a
app REN Energia.

» A REN quer DINAMIZAR
AÇÕES E BOAS PRÁTICAS EM
MATÉRIA DE IGUALDADE E NÃO
DESCRIMINAÇÃO e tem um
Código de Conduta do Grupo
REN revisto e monitorizado
regularmente. «

6

TRANSPORTAMOS FUTURO

missão
A REN tem a missão de assegurar o
fornecimento ininterrupto de energia
a todo o país, contribuindo para o
desenvolvimento das comunidades e
para a melhoria da qualidade de vida
dos portugueses.
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valores
• Segurança do abastecimento;
• Imparcialidade e promoção
da concorrência;
• Eficiência;
• Desenvolvimento sustentável.

política de
responsabilidade social
Com o objetivo de crescer com
a comunidade onde atua e, assim,
contruir um futuro socialmente
responsável, a REN orienta-se pelas
melhores práticas sociais e de cidadania
no seu desempenho e como um
dos objetivos base da sua atividade,
procurando sempre ir ao encontro
de uma melhoria contínua no seu
desempenho. As linhas orientadoras
para esse desempenho e a partir de
onde são estabelecidos planos de
ação encontram-se na Política de
Responsabilidade Social da REN.
A REN – Redes Energéticas Nacionais,
no cumprimento da sua missão
de serviço público no setor energético
nacional, está empenhada na
defesa e promoção dos princípios
do desenvolvimento sustentável,
procurando criar valor, de forma
continuada, para os seus acionistas
e restantes partes interessadas.
O Conselho de Administração da REN
assume o compromisso de adotar um
modelo de gestão ética e socialmente
responsável, procurando considerar
nas suas decisões, de forma equilibrada,
os aspetos económicos, sociais
e de preservação do ambiente.

Em sintonia com estas linhas de
orientação, o Conselho de Administração
da REN compromete-se a aplicar os
seguintes princípios no exercício de
todas as atividades abrangidas pelos
contratos de concessão outorgados pelo
Estado Português:
• Contribuir para o crescimento
da economia, gerindo as atividades
do Grupo e investindo no setor
energético com sentido de
responsabilidade e em observância
dos mais elevados valores de ética
empresarial;
• Contribuir para a contenção dos
custos da energia suportados pelos
consumidores e para a diversificação
das fontes de energia primária,
atuando com eficiência e como agente
catalisador do desenvolvimento de
energias alternativas e de soluções
que visem uma utilização mais
racional da energia;
• Assegurar a continuidade da atividade
do Grupo através de uma adequada
gestão dos riscos, designadamente
dos riscos não financeiros, atuais
ou previsíveis a médio e longo prazo;
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• Pugnar pelo respeito efetivo dos
princípios da Declaração Universal
dos Direitos do Homem, das principais
convenções da Organização
Internacional do Trabalho sobre
normas laborais e da iniciativa Global
Compact das Nações Unidas;
• Respeitar os direitos humanos
e, designadamente, a liberdade
de afiliação sindical, o direito à
negociação coletiva, a eliminação do
trabalho infantil e de todas as formas
de trabalho forçado, bem como
de outras práticas laborais atentatórias
da dignidade das pessoas;
• Assegurar a igualdade de
oportunidades e de tratamento,
procurando evitar todas as formas
de discriminação não relacionada com
a aptidão para a execução do trabalho;

promovendo ativamente a inovação
de base tecnológica nacional, com
incidência favorável, designadamente,
na área do ambiente;
• Patrocinar iniciativas das comunidades
locais e da sociedade, em geral,
numa lógica de apoio efetivo ao
desenvolvimento das populações que
mais interagem com as infraestruturas
da REN;
• Combater todas as formas
de corrupção;
• Adotar na comunicação, tanto
interna como externa, formas de
diálogo aberto e construtivo, com
transparência e respeito pela verdade;
• Cumprir os requisitos legais aplicáveis
e outros requisitos subscritos em
matéria de Responsabilidade Social;

• Promover o desenvolvimento
profissional dos seus colaboradores
e colaborar ativamente na conciliação
entre as respetivas vidas profissional
e pessoal;

• Melhorar continuamente o seu
desempenho em Responsabilidade
Social, cumprindo os requisitos
da Norma NP 4469-1;

• Assegurar uma interação harmoniosa
com o meio ambiente, minimizando
os impactes ambientais decorrentes
das suas atividades, promovendo
a utilização racional dos recursos
naturais e a prevenção da poluição,
tendo em vista a salvaguarda
dos direitos das gerações futuras;

• Envolver, no respeito pelos princípios
e compromissos anteriormente
referidos, não apenas todos os
colaboradores do Grupo mas,
também, todos os fornecedores
e prestadores de serviços que com
a REN cooperam nas diferentes
atividades e iniciativas.

• Fomentar e apoiar projetos
de investigação e desenvolvimento de
interesse para a atividade do Grupo,
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Eixos da nossa estratégia
A REN definiu uma estratégia de sustentabilidade
alinhada com os 17 ODS.
Transformar as metas definidas
em realidade implica que
todas as atividades da REN
sejam norteadas por princípios
de sustentabilidade.
A REN definiu uma estratégia de
sustentabilidade alinhada com os
17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) criados em 2015
pelas Nações Unidas, estando
identificados os temas materialmente
relevantes para a REN no primeiro
capitulo deste relatório.
Transformar as metas definidas em
realidade implica que todas
as atividades da REN sejam norteadas
por princípios de sustentabilidade.
A cada dois anos, a REN consulta
os seus stakeholders para avaliar
a respetiva perceção sobre o
desempenho da empresa em termos
de sustentabilidade, e validar temas
materialmente relevantes. Na última
auscultação realizada, que ficou
concluída no início de 2019, foram
detetados novos temas materialmente
relevantes, justificando, assim,

uma atualização da Estratégia
de Sustentabilidade da REN. Aos três
pilares fundamentais já existentes,
considerou-se também prioritários
os temas da Governance e Ética.

Promoção do bem-estar interno
A valorização do capital humano
da REN tem uma importância
inestimável para a concretização
dos nossos objetivos. É fundamental
assegurar que os nossos colaboradores
disponham das melhores condições
para o cumprimento das suas funções
e que a diversidade e igualdade
no trabalho sejam cumpridos. Em suma,
é prioritário que a REN seja, cada vez
mais, uma boa empresa para trabalhar,
uma empresa que proporcione a todos
os seus colaboradores um ambiente
no qual o seu talento e o seu trabalho
possam dar frutos, contribuindo para
o crescimento pessoal e profissional
do colaborador, para o bom
funcionamento da organização
e cumprimento do seu propósito.
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Envolvimento e satisfação das
partes interessadas
Pela natureza e âmbito da sua missão,
a REN é uma empresa cuja presença
se encontra disseminada por todo o
país, e cuja atividade frequentemente
implica interação com as comunidades
locais. Promovemos a cidadania
corporativa ativa, contribuindo para
o desenvolvimento das comunidades
e das pessoas, e desenvolvendo em
conjunto soluções para um futuro mais
sustentável.

de gestão de responsabilidade social,
o Source – programa de autonomização
centralizada do processo de compras
e qualificação de fornecedores e da
gestãotransparente.org – da qual
a REN é signatária, que passam agora
a estar destacados na Estratégia de
Sustentabilidade da empresa, assim
como o Regime Geral de Proteção
de Dados.

Lista de temas materialmente relevantes
POLÍTICA AMBIENTAL/ SISTEMAS DE
GESTÃO AMBIENTAL

Eficiência Energética

MODELO DE GOVERNO

Governo da sociedade

Governance e ética
Este pilar traduz a importância de
atualizar e alinhar o desempenho
da empresa com as melhores práticas
de ética de governance internacionais
envolvendo os stakeholders
da empresa e promovendo uma
cultura de combate à corrupção e
ao não controlo do risco. A REN tem
programas específicos para abordar
este tema, como os códigos de
conduta, a certificação do sistema

Biodiversidade
Consciencialização e formação
ambiental

Ética e conduta
Gestão de risco e crise
Envolvimento com as Partes
Interessadas

Proteção do meio ambiente
A REN assume o compromisso de
ser um agente ativo na proteção
ambiental, implementando políticas de
reflorestação, fomentando
a educação ambiental, a preservação
da biodiversidade, defendendo
a utilização racional dos recursos
naturais e a prevenção da poluição,
desempenhando ainda um papel ativo
na prevenção das alterações climáticas.

11

sustentabilidade 2020

Anticorrupção

HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO
TRABALHO
GESTÃO DO CAPITAL HUMANO E
DIVERSIDADE

» é prioritário que a
REN seja, cada vez mais,
uma boa empresa para
trabalhar, uma empresa que
proporcione a todos os seus
colaboradores um ambiente
no qual o seu talento e o
seu trabalho possam dar
frutos. «

Satisfação e Bem Bem-Estar dos
Colaboradores
Respeito pelos direitos humanos
Gestão do capital humano e
Formação
Diversidade e Igualdade de
Oportunidades

IMPACTE NAS COMUNIDADES

Apoio às Comunidades locais

SEGURANÇA, FIABILIDADE,
QUALIDADE E GARANTIA
DE FORNECIMENTO

Inovação, investigação e tecnologia
Integração dos mercados de energia
Integração das energias renováveis
Qualidade da informação sobre o
serviço
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A ligação permanente em tempos de
distanciamento permitiu aproximar
comunidades e garantir a atividade de
pessoas e empresas na totalidade do
território.

Unidos por um sentido de responsabilidade
para com todos.

Transportamos

A REN EM 2020

compromisso
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a ren em 2020

789 mil€
Donativos/patrocínios

O respeito pelo meio ambiente é um valor sempre presente
e cada vez mais central na nossa atividade. Temos um papel
preponderante na criação de um Futuro sustentável para as
nossas comunidades e recursos naturais, que assumimos
com responsabilidade e espírito de missão.

117 262

Árvores plantadas,
em 424 hectares

A sustentabilidade está na nossa Natureza.

170

Ninhos de
cegonhas
transferidos

559

Plataformas
instaladas para
ninhos de cegonhas

48,8 TWh

59%

Eletricidade
transportada

abastecimento nacional
proveniente de produção
renovável em 2020

RNT

66,9 TWh
25%

25%

6,5%

2,6%
fotovoltaica

biomassa
hidroelétrica

eólica

Gás natural
transportado
RNTGN

Investimento em
preservação ambiental

11,2 m€
Investimento em I&D
(2017-2019)

2 m€
Rede elétrica

9 002 km
Tempo de Interrupção
Equivalente
0,03 Min, conﬁrmados
pela ERSE

Capacidade máxima de
armazenagem subterrânea

300,0 mm3
Gasodutos

1 375 km
Duração média das Interrupções
por Ponto de Saída:
0,00 Min.
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PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS

Promovemos o bem-estar
dos nossos colaboradores

» Tendo em vista a concretização das
metas definidas, a REN continua a promover,
apoiar e desenvolver projetos que foram
identificados como prioritários «
A REN subscreveu em 2015 os
17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), criados pelas
Nações Unidas.
Tendo em vista a concretização das
metas definidas, a REN continua
a promover, apoiar e desenvolver
projetos que foram identificados como
prioritários e alinhados com a estratégia
de sustentabilidade da empresa e que
estão diretamente relacionados com
as ODS que a REN definiu como críticos:
Educação de Qualidade, Igualdade de
Género, Trabalho Digno e Crescimento
Económico, Indústria, Inovação
e Infraestruturas, Cidades
e Comunidades Sustentáveis, Ação
Climática, Proteger a Vida Terrestre,
Parcerias para Implementação
dos Objetivos.
A execução destes objetivos, articulados
nos quatro eixos da estratégia de
sustentabilidade da REN (bem-estar
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interno; envolvimento e satisfação
das partes interessadas; proteção
do ambiente; governance e ética),
concretiza-se através de diversas ações
e projetos colaborativos, entre os quais
se destacam as diversas iniciativas
do Junior Achievement Portugal (JAP),
o projeto EPIS, o programa
de reflorestação das faixas de servidão
“Juntos Plantamos o Amanhã”, o projeto
MEDEA, o Prémio AGIR, o Prémio REN
e a Cátedra REN em Biodiversidade,
entre outros. De salientar ainda a
associação da REN a um conjunto de
empresas líderes no setor florestal,
entidades não empresariais e I&D,
para fundar a associação Forestwise
– Laboratório Colaborativo para a
Gestão Integrada da Floresta e do Fogo.
Este consórcio que está a trabalhar
no desenvolvimento de projetos
para a maior valorização da floresta
portuguesa através da implantação
de estratégias para gestão integrada
da floresta e do fogo, no âmbito
da Defesa da Floresta Contra Incêndio.

Garantir condições de bem-estar,
qualidade de vida e satisfação global
para potenciar o valor de cada
colaborador é uma das prioridades
estratégicas da REN.
Ao abrigo do Programa NÓS, a REN
pretende garantir condições de bemestar, diversidade e inclusão, realização
pessoal, conciliação entre a vida
pessoal e profissional e a satisfação
global dos colaboradores para
potenciar o valor de cada um,
que é uma das prioridades estratégicas
da REN. Em 2020, um ano marcado
pela gestão da pandemia, foram
desenvolvidas 49 iniciativas,
que envolveram 294 colaboradores
da REN, no âmbito dos três pilares que
constituem o programa: equilíbrio,
igualdade e inclusão.
Reforçámos a comunicação interna,
com programas e iniciativas
que pretenderam aproximar os
colaboradores. A iniciativa Nós, Mais
Próximos, numa altura em que grande
parte dos colaboradores estava em
teletrabalho, disponibilizou uma série
de atividades em formato online
desde workshops, aulas de ginástica
à distância, incluindo também várias
ações para os filhos dos colaboradores
(yoga, dança, workshops), também eles
em regime de aulas síncronas. Depois,

a pensar num regresso em segurança
dos colaboradores aos locais
de trabalho, a REN criou, em maio,
um manual de boas-práticas
e um vídeo com orientações “REN,
regressar em Segurança”. A página
COVID-19 disponível na Intranet
reuniu, de forma mais direta e intuitiva,
informação variada sobre o tema:
desde orientações e boas práticas
de segurança e higiene a adotar quer
no local de trabalho quer na vida
pessoal, aos planos e procedimentos
de atuação internos, passando ainda
por informação diversa publicada
pelos organismos de saúde nacional
e mundial,normas e legislação
aplicável, perguntas frequentes e até
notícias e documentação publicada
internamente no âmbito do novo
Coronavírus.

Procuramos responder
a problemas sociais envolvendo
os nossos stakeholders

					
A estratégia de sustentabilidade
da REN, tem como um dos seus pilares
fundamentais, o envolvimento com
a comunidade, que tem marcado
a atuação da empresa no âmbito
da Responsabilidade Social
Corporativa.
Em 2020, a 7.ª edição do Prémio AGIR
da REN, dedicado ao tema
da promoção do emprego e integração
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profissional de pessoas em situação
de vulnerabilidade, premiou, de entre
as 45 candidaturas submetidas,
o projeto “É um Restaurante”, da
Associação CRESCER (https://crescer.
org/), o vencedor desta edição, que é
um restaurante que emprega pessoas
em situação de sem abrigo (PSSA),
permitindo que as PSSA usufruam
de acompanhamento de caráter social,
psicológico, acesso à saúde
e habitação, entre outros, facilitando
a inclusão na comunidade. Com
a pandemia de COVID-19, o restaurante
adaptou-se e começou a cozinhar
e a distribuir comida para outras
pessoas em situação de sem abrigo. Os
restantes vencedores foram os projetos
“Rede de Sorrisos”, com uma iniciativa
ligada ao apoio a PSSA beneficiários
da Plataforma + Emprego, da Santa
Casa da Misericórdia do Porto
(https://www.scmp.pt/) e ”TecMeUp”,
que ajuda pessoas com doenças
mentais e terem maior autonomia
e independência, promovido pelo
Instituto São João de Deus
(https://www.isjd.pt/). Desde 2014,
este prémio já beneficiou diretamente
mais de 6 511 pessoas, em todo o país.
No âmbito da inovação
e do desenvolvimento do setor
energético português, em cooperação
com as instituições de ensino, destacase a atribuição do Prémio REN,
o galardão de cariz científico mais
antigo de Portugal, que contou,
na sua 25.ª edição, com 28
candidaturas. Criado em 1995, o Prémio
REN continua a demonstrar o sólido

19

sustentabilidade 2020

compromisso da REN em acompanhar
as transformações e desenvolvimentos
que têm moldado o setor da energia,
a antecipar desafios, identificar
questões e a propor soluções
inovadoras.
As teses de mestrado vencedoras
incidiram, em temas relacionados
com conversão de energia de geração
fotovoltaica com inércia sintética,
a problemática da segurança
e estabilidade dos sistemas elétricos
e novas formas de análise das redes
elétricas. Foram ainda distinguidas,
com menções honrosas, duas teses
de mestrado.
Juntamente com a Sociedade
Portuguesa de Física, a REN voltou
a distinguir com o Prémio MEDEA
os trabalhos científicos de escolas
que mais se destacaram no âmbito
do tema dos campos eletromagnéticos.
Os alunos, para além de adquirirem
um maior conhecimento científico
e desenvolverem o espírito crítico,
são também desafiados a procurar
informação cientificamente credível
sobre os eventuais efeitos dos campos
eletromagnéticos na saúde humana.
Na edição de 2020, o MEDEA contou
com a participação de 48 equipas,
tendo o primeiro lugar sido atribuído
a uma equipa de alunos da Escola
Secundária José Gomes Ferreira,
em Lisboa, tendo ainda sido
distinguidas com menções honrosas
três equipas de alunos da Escola
Secundária Camilo Castelo Branco,
de Vila Nova de Famalicão, da Escola

Secundária Romeu Correia, no Feijó,
em Almada, e da Escola Secundária
Rainha Dona Leonor, em Lisboa.

a REN reforçou o apoio às instituições,
aumentando o montante de donativos
atribuídos em 2020, designadamente
no âmbito do combate à COVID-19.

Definimos uma Estratégia
de Voluntariado para que
cada um “dê o melhor de si”

No eixo da educação, é de realçar
um aumento da participação
de colaboradores nos programas
de empreendedorismo para jovens
da Junior Achievement Portugal
(41 colaboradores), sendo que
no decorrer da situação pandémica
o programa foi adaptado para um
formato online (www.japportugal.
org). Na iniciativa Potencial REN –
Explicações de matemática,
um projeto de voluntariado de combate
ao abandono e insucesso escolar,
desenvolvido em parceria com
a EPIS – Empresários para a Inclusão
Social (www.epis.pt), sofreu também
em 2020 uma paragem forçada com
a pandemia de COVID-19 com o fecho
das escolas. A REN manteve,
no entanto, o seu apoio e em setembro
de 2020 retomou o programa
juntamente com o Agrupamento
de Escolas Escalada de Pampilhosa
da Serra, em formato online, tendo
também oferecido aos alunos
da Escola Seomara da Costa Primo,
na Amadora, 6 computadores
para que estes pudessem acompanhar
as aulas online. No ano letivo
2019/2020 este programa contou
com a participação de 23 voluntários
REN e a edição 2020/2021 conta
com mais cinco colaboradores
relativamente ao ano passado.

		
As ações de voluntariado corporativo
foram, no ano de 2020, profundamente
afetadas pela pandemia de COVID-19.
Foi mandatório suspender algumas
atividades, tendo sido possível, nalguns
casos, fazer o acompanhamento
das mesmas em formato online.
Algumas ações que fazem já parte
do calendário REN não chegaram a
realizar-se ou foram suspensas, como
foi o caso da tradicional Limpeza da
Tapada de Mafra, a preparação de ceias
na Comunidade Vida e Paz,
entre outras. Ainda assim, no início
do ano de 2020, a REN realizou através
do programa de Voluntariado
Corporativo Share, 16 iniciativas
de voluntariado que contaram com
a participação de 79 colaboradores,
que representam 11% dos
colaboradores. Foram definidas,
neste âmbito, iniciativas concretas
para cada um dos três eixos de atuação
que orientam a sua estratégia
de voluntariado: educação, ambiente
e apoio social.

Para além das ações de voluntariado,

No âmbito do apoio social, é de realçar
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11% dos colaboradores da REN
participaram em ações de voluntariado
os orçamentos participativos da REN.
No total, foram eleitos 16 projetos,
abrangendo um total de 9 distritos
e 14 concelhos, que beneficiaram assim
do apoio financeiro da REN no âmbito
da Política de Responsabilidade Social
e da Estratégia de Sustentabilidade
da empresa, de apoio e proximidade
às comunidades locais e proteção
ambiental.
Em 2020, a REN voltou a juntar-se
ao Giving Tuesday Portugal
(www.givingtuesday.pt), uma iniciativa
mundial de solidariedade que une
empresas, organizações sociais
e a sociedade civil para contribuir
com bens de primeira necessidade,
ter um ato de generosidade,
ou até doar uma simples hora
de voluntariado em prol de uma
causa/instituição. Neste ano
em que existiu uma adaptação
às circunstâncias, em vez das ações
presenciais nas instituições parceiras
da REN, foi promovida uma recolha
solidária nas diversas instalações
da REN, de norte a sul, de bens
alimentares, vestuário, brinquedos,
e outros bens de primeira necessidade.
No total, a REN doou bens
às comunidades da Santa Casa
da Misericórdia de Vera Cruz

de Gondomar (http://www.
misericordia-gondomar.pt/), ao Centro
de Dia de Bucelas (www.iasfbucelas.pt),
ao Centro Social de Ermesinde (https://
www.cse.pt/), ao Banco Alimentar
de Sines (www.bancoalimentar.pt),
ao Centro Paroquial da Ramada
(https://centrocomunitariodaramada.
org/), ao Centro Paroquial
de São João de Brito (https://
paroquiasjbrito.pt/centroparoquial-de-sao-joao-de-brito/),
à Fundação Champagnat (https://
fundacaochampagnat.org/), ao Banco
do BÉBÉ (https://www.bancodobebe.
org/), à Câmara Municipal de Lisboa
(https://www.lisboa.pt/), à Cercisiago
em Sines (https://www.sines.pt/
pages/813?poi_id=38), à Associação
de Intervenção Comunitária
“Trata-me por tu”, em Vermoim
e ao Centro Social Paroquial da Ilha,
em Pombal.
Ainda no eixo do apoio social, a REN
manteve a ligação à Comunidade Vida
e Paz, na preparação de ceias
para os sem-abrigo da cidade
de Lisboa durante os meses de janeiro
e fevereiro. São também de destacar,
mesmo em altura de pandemia, o apoio
de voluntários à campanha de recolha
de alimentos do Banco Alimentar,
assim como as campanhas de recolha

de roupas e brinquedos para crianças,
de bens alimentares e materiais para
animais, promovidas nas instalações
da empresa, o apoio ao projeto
de cuidados domiciliários da Fundação
Gil (https://fundacaodogil.pt/), à
associação “Kastelo- No Meio do Nada”.
Em 2020, deu-se continuidade
ao projeto Em Linha, através
da participação de 5 voluntários
que aderiram à iniciativa “Chamadas
de Conforto” da Associação
de Reformados da REN/EDP (www.
arep.pt), que promove a interação
entre antigos colaboradores.
A REN associou-se também
ao movimento solidário Emergência
abem: COVID-19 que permitirá apoiar
cidadãos no acesso a cuidados
de saúde que devido ao panorama
atual apresentam necessidades
específicas, decorrentes deste período
tão difícil.
Na altura do Natal, e face ao período
difícil que o país atravessa, a REN
reforçou o apoio a 3 instituições
que têm um papel especialmente
relevante no acompanhamento
da população mais carenciada:
a APSA (Associação Portuguesa
de Síndrome de Asperger),
a Comunidade Vida e Paz
e a Federação dos Bancos
Alimentares/Entreajuda.
No plano do ambiente, a ação anual
de sensibilização ambiental
da limpeza da Tapada de Mafra
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(www.tapadademafra.pt), que já incidiu
sobre 16 hectares de floresta,
e a limpeza da praia do Belinho,
no Parque Natural Litoral Norte, não
se realizaram em virtude na pandemia.
A REN manteve o apoio à prática
de diversas modalidades
de colaboradores, desde BTT, triatlo
e corrida, tendo renovado o patrocínio
à equipa de basquetebol em cadeira
de rodas da APD Braga e ao atleta João
Correia, na modalidade de atletismo
em cadeira de rodas. Ao nível do apoio
a instituições de cariz social, a REN
apoiou as atividades da Associação
Quinta Essência (www.quintaessencia.
pt), que tem por missão maximizar
a autonomia e integração de pessoas
com atraso do desenvolvimento
mental, e da Associação Portuguesa
de Síndrome de Asperger (www.apsa.
org.pt) e do seu programa
de empregabilidade que visa
o desenvolvimento de competências
sociais, num contexto de inclusão
e integração profissional e social.
Neste segmento, a REN voltou a apoiar
o Concerto “Por um Novo Futuro”,
da Associação Novo Futuro
(www.novofuturo.org). No âmbito
do apoio às artes, à cultura
e à educação, a REN manteve
as parcerias com o Museu Nacional de
Arte Antiga (www.museudearteantiga.
pt), com a Fundação Serralves (www.
serralves.pt), com a Fundação Arpad
Szenes (www.fasvs.pt), da qual é
mecenas.

22

TRANSPORTAMOS FUTURO

Protegemos o Ambiente
e a Floresta Portuguesa

No tema da proteção do ambiente,
é de realçar o programa “Heróis
de Toda a Espécie”, iniciativa de
caráter pedagógico destinada a
crianças dos 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo
do ensino de todo o país, que em
virtude da pandemia não realizaram
visitas às escolas este ano. No
entanto mantivemos o site (www.
heroisdetodaaespecie.pt) em constante
atualização para que pudesse
ser utilizado pelos professores
e pelos alunos. Mais de 500 alunos,
de norte a sul do país, já participaram
presencialmente neste projeto
da REN, em parceria com o Ministério
da Educação e o Ministério
do Ambiente e Transição Energética.
A proteção ambiental, é, desde sempre
uma preocupação da empresa,
que tem como objetivo colaborar
na criação de uma rede nacional
colaborativa de defesa da floresta.
Como tal, em julho, anunciamos
a plantação de mais 30 mil espécies
autóctones em Penacova, no mesmo
mês, doámos 7 viaturas para ajudar
na defesa da floresta contra incêndios
nas sete corporações de Bombeiros
Voluntários (Alvalade – Santiago do
Cacém, Águas de Moura - Palmela,
Marco de Canaveses, Ponte de Lima,
Salto - Montalegre, Sacavém - Loures

sustentabilidade 2020

e Terras de Bouro) tendo doado
também uma viatura ao Centro
de Estudos sobre Incêndios Florestais
(CEIF), do Departamento de Engenharia
Mecânica (DEM) da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra (FCTUC).
Desde 2010, a REN plantou mais de
1 milhão de árvores, numa área superior
a 3 mil hectares, substituindo espécies
de rápido crescimento por espécies
autóctones, mais resistentes ao risco
de incêndio. Nestas reconversões
foram abrangidos mais de 15 mil
proprietários, que têm a possibilidade
de obter rendimento de terrenos que
estavam frequentemente ao abandono,
promovendo, ainda, o aumento
da biodiversidade.
Nesta matéria, foi também mantida
a parceria com o Movimento ECO –
Empresas Contra os Fogos (www.
movimentoeco.pt), um programa
que tem como objetivo potenciar
a prevenção dos incêndios florestais
e sensibilizar a opinião pública para
os comportamentos de risco.
A nível interno, o ano de 2020
ficou, novamente, marcado pela
situação pandémica, em que não
foi possível realizar todas as ações
que pretendíamos. No entanto as
questões ambientais mantêm-se
relevantes e a urgência em fazer algo
pela sobrevivência do planeta e das
futuras gerações mantem-se atual. A
REN participou e publicitou o webinar
“Bioeconomia florestal”, que se integra
no projeto BIOTECFOR

(www.biotecfor.com) e “A Floresta e
o Fogo nos Tempos da Pandemia”,
organizado pelo Laboratório
Colaborativo Forestwise (https://www.
forestwise.pt/pt/institution/). A REN é
também uma das primeiras empresas
portuguesas a aderir ao Act4nature,
uma iniciativa promovida pela BCSD
(Conselho Empresarial para o
Desenvolvimento Sustentável), que tem
como objetivo mobilizar e incentivar
as empresas a proteger, promover e
restaurar a biodiversidade.

Assumimos um modelo de
governo ético e sustentável

No âmbito do eixo estratégico
governance e ética, a REN é uma
das empresas portuguesas signatárias
da carta de compromisso “Business
Ambition for 1,5º”, uma iniciativa
das Nações Unidas que desafia as
empresas, a nível mundial, a criarem
medidas de combate às alterações
climáticas.
Enquanto membro fundador da Rede
Portuguesa do United Nations Global
Compact (www.unglobalcompact.org),
cujo compromisso subescreve desde
2005, a REN tem vindo a implementar,
ao longo dos últimos anos, um plano
de ação para a redução das suas
emissões diretas, especialmente
no que respeita a emissões
de hexafluoreto de enxofre (SF6), um
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gás utilizado como isolante elétrico
(dielétrico) em diversos equipamentos
de alta tensão. Neste contexto,
designadamente, a REN participa em
grupos de trabalho internacionais, onde
são discutidas estas questões, e leva a
cabo diferentes medidas para minimizar
o impacte ambiental associado
às emissões de gases com efeito estufa.
A REN continua também a subscrever
o Guia do CEO sobre Direitos Humanos
do BCSD Portugal-Conselho Empresarial
para o Desenvolvimento Sustentável
(www.bcsdportugal.org), uma iniciativa
que tem por objetivo incentivar
os líderes empresariais a promover
a defesa dos direitos humanos
e a melhoria das condições de vida
das pessoas.
A REN é ainda signatária do projeto
Gestão Transparente.org – Guia Prático
de Gestão de Riscos de Corrupção nas
Organizações (www.gestaotransparente.
org), que tem como principal objetivo
sensibilizar o tecido empresarial
e a sociedade civil em geral para
os problemas associados ao fenómeno
da corrupção, assim como para
as vantagens advenientes de uma
identificação prévia dos seus riscos
e da implementação de políticas e ações
internas e externas de promoção da
transparência e combate à corrupção.
A REN possui, igualmente, um protocolo
com o Fórum de Organizações para
a Igualdade – IGEN (www.forumigen.cite.
gov.pt) que visa, entre outros, dinamizar
ações e boas práticas em matéria
de igualdade e não discriminação
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e tem um Código de Conduta do
Grupo REN, revisto e monitorizado
regularmente. Neste campo,
a REN aderiu, em julho e agosto
aos Programas das Nações Unidas
para a Igualdade de Género (Target
Gender Equality) e Empoderamento
das Mulheres (Women’s Empowerment
Principles). Os efeitos práticos destas
ações da REN já se fazem sentir, com
33% de mulheres em cargos de direção.

sustentabilidade 2020

Ainda no eixo do modelo de governo,
a REN manteve, em 2020, a certificação
atribuída pela APCER ao seu Sistema
de Gestão de Responsabilidade Social
(norma NP 4469-1), vendo assim
reconhecidas as melhores práticas
aplicadas na empresa ao nível
da sustentabilidade e responsabilidade
social.

as nossas redes

O consumo
abastecido vvvo
renovável em 2020
atingiu os 59%.
A produção hídrica e a
eólica ficaram com quotas
semelhantes, representando
cada uma cerca de 25%
do consumo.
Ainda nas fontes renováveis, a
biomassa, incluindo centrais clássicas
e cogeradores apresentou a quota mais
elevada de sempre, com quase 7% do
consumo, e finalmente a fotovoltaica
com 2,6%, que vai também todos
os anos atingindo valores máximos.
Com condições hidrológicas muito
desfavoráveis, o sistema nacional
interrompeu 3 anos consecutivos de
saldos de trocas com o estrangeiro
exportadores, registando este ano
um saldo importador equivalente a
cerca de 7% do consumo nacional.
Assim, para um consumo de 50,3
TWh, a produção nacional registou
48,8 TWh, o saldo importador 3,4
TWh, consumindo-se ainda 1,8 TWh
em bombagem. Na produção não
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renovável destacam-se as centrais a
gás natural, incluindo ciclo combinado
e cogeração, que abasteceram 34%
do consumo, enquanto as centrais a
carvão continuam progressivamente
a reduzir a sua participação no
abastecimento do sistema nacional,
com uma quota de apenas 4%, a mais
baixa registada desde a entrada em
serviço pleno da central térmica de
Sines em 1989.
Em 2020 o consumo de gás natural
totalizou 66,9 TWh, com uma queda
de 1,6% face ao ano anterior, afetado,
tal como no caso da eletricidade, pela
situação pandémica que se viveu.
Também como no caso da eletricidade,
as quedas foram mais acentuadas
no período de maior confinamento,
atenuando-se progressivamente no 2.º
semestre.
Desta forma, o segmento convencional,
recuou cerca de 4,5%, com um
consumo de 42,2 TWh, representando
63% do consumo total de gás natural.
O segmento de produção de
eletricidade compensou parcialmente
a queda do mercado convencional
com um consumo de 24,7 TWh,
aumentando 3,8% face ao ano anterior.
Este crescimento foi potenciado pelo
aumento da competitividade do gás
natural face ao carvão, cuja produção
se vem reduzindo significativamente.
Assim, o consumo das centrais
elétricas representou 37% do consumo
total de gás natural, face aos 35%
registados no ano anterior.
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O consumo horário máximo registouse a 7 de janeiro às 20h00, 13,5 GWh,
superando em 100 MWh o máximo

ELETRICIDADE

Inovação e, Investigação
e Tecnologia

histórico anterior registado a 24 de
janeiro de 2017.

2020

2019

2018

2017

2016

48,8

50,3

50,9

49,6

49,3

Variação anual do consumo de eletricidade, %

-3,0%

-1,1%

2,6%

0,7%

0,6%

Potência instalada, MW

20 413

20 218

19 969

19 789

19 519

42,8

43,0

47,2

47,2

46,7

9 036

9 002

8 907

8 907

8 863

Potência de transformação, MVA

38 463

38 463

37 638

37 382

36 636

Perdas no transporte de energia, %

1,84%

1,71%

1,66%

1,51%

1,72%

0,03

0,72

0,83

0,11

0,34

2020

2019

2018

2017

2016

Variação anual do consumo de gás natural, %

66,9
-1,6%

67,9
4,8%

64,8
7,0%

69,7
24,8%

52,2
6,9%

Gás transportado pela RNTGN, TWh

68,86

71,10

66,64

71,09

56,58

1 375

1 375

1 375

1 375

1 375

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Utilização da capacidade de ponto de
entrada da RNTG - VIP Ibérico, %

56

59

91

99

103

Utilização da capacidade de ponto de
entrada da RNTG - Terminal de Sines, %

112

109

105

103

96

Consumo abastecido pela REN Portgás
Distribuição, TWh

7,3

7,3

7,3

7,2

7,1

5 897

5 705

5 486

5 267

5 085

3,85

10,13

1,92

1,73

4,47

Indicadores técnicos
Consumo, TWh

Energia transportada na RNT, TWh
Comprimento das linhas, km

Tempo de interrupção equivalente, minutos

GÁS NATURAL

Indicadores técnicos
Consumo, TWh

Comprimento dos gasodutos, km
Capacidade de armazenagem subterrânea
de gás, mm3(*)

Extensão das redes primária e secundária
REN Portgás Distribuição, km
Duração média das interrupções REN
Portgás Distribuição, minutos/cliente
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(*) O volume indicado 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.

O investimento em I&D no Grupo REN,
para o periodo compreendido entre
2017 e 2019, foi na ordem de 2 MEuros,
mantendo a tendência dos anos
anteriores.
No que respeita ao Centro de I&D (R&D
NESTER) e para o mesmo período,
apresentou um investimento que,
verificado, foi superior a 4 MEuros.
No âmbito da Inovação Operacional,
e atento aos desafios da inovação
e transição digital, é de realçar
a evolução do pipeline de projetos,
quando comparada com 2019, que
incrementou cerca de 280%, para os
mais de 30 projetos aprovados e/ou em
curso, com um investimento associado
de cerca de 4 MEuros.
Relativamente aos programas de
financiamento europeus e em consórcio
com parceiros do setor, a participação
da REN (como Operador de Transporte
de Eletricidade) e do R&D NESTER
(como Centro de I&D), tem vindo a
intensificar-se.
Destaque para os Novos Projetos
Europeus aprovados durante o ano
transato no âmbito do Programa
HORIZONTE 2020. A saber:
•

Projeto BD4Energy3 (2021-2023)
– Big Data for Next Generation
Energy;

•

Projeto OneNet4 (2020-2023) – One
Network for Europe.

A REN e o R&D NESTER continuam
ativos no estabelecimento de
protocolos e parcerias com diversas
entidades do sistema científico nacional
e associações do setor, nomeadamente
com a GRTGaz, National GRID, o INL,
a InnoEnergy, a Fraunhofer AICOS,
o Ceiia, o INEGI, INESC-TEC, o ISEL,
a LABLEC, a EFACEC, o LNEG, a
Universidade de Coimbra e o IST para
o desenvolvimento de projetos, bem
como na representação em entidades
como a COTEC, APREN, CCILC, IEEE,
UN CTNC (United Nations – Climate and
Technology Center and Network)
e BLUE INVEST COMMUNITY.
A este nível, de referir ainda
a participação ativa em grupos de
trabalho internacionais, tais como:
•

ENTSO-E - European Network of
Transmission System Operators;

•

GIGRÉ - Conseil International des
Grands Réseaux Électriques;

•

European Technology & Innovation
Platforms (ETIP);

•

EERA – AEuropean Energy Research
Alliance.

De referir que foi submetida a
candidatura da REN à Hydrogen Europe,
que representa, a nível europeu, o setor
do hidrogénio.
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reconhecimentos
No ano de 2020, a REN recebeu os
seguintes prémios e reconhecimentos:

•

Excellence, Relatório e Contas
Digital 2018, The Communicator
Awards

•

“Good Practice of the Year”, “Estudos
de impacto ambiental: visita virtual”,
Renewables Grid Initiative

•

3ª lugar, “Portugal’s Most Attractive
Employers 2020”, Employer Branding
Universum

» Temos um papel
preponderante na criação
de um Futuro sustentável
para as nossas comunidades
e recursos naturais. «
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O desenvolvimento e investimento no nosso
capital humano é essencial para assegurar
a nossa permanente relevância em todos
os sectores de atividade. Acreditamos numa
estratégia em que o Futuro é feito de, por e
para pessoas.
Unidos por uma visão partilhada para
o Futuro.

Transportamos
recursos humanos

POTENCIAL
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Gestão e desenvolvimento
do capital humano

a promoção das condições para
o bem-estar, qualidade de vida
e satisfação global dos
colaboradores da REN, de modo
a adaptar as diferentes ações
ao contexto da pandemia. Neste
âmbito, foram reformuladas
e estabelecidas novas iniciativas,
nomeadamente sessões
de exercício físico online, sessões
de mindfulness, apoio psicossocial
e financeiro a colaboradores
diretamente afetados pela
pandemia, antecipação do subsídio
de férias, distribuição
de máscaras cirúrgicas por todos
os colaboradores e reformados
da empresa durante o período
de escassez das mesmas
no mercado, entre outras.

O ano de 2020 foi marcado pela gestão
da pandemia de COVID-19 com impacte
transversal em toda a organização,
nos seus colaboradores e nas principais
políticas de recursos humanos.
O foco na saúde e proteção
dos seus colaboradores, a
implementação do teletrabalho
em larga escala e a garantia
de um ambiente de trabalho
seguro, para aqueles cuja
atividade não pode ser
desempenhada de forma
remota, assumiram-se como as
principais prioridades de 2020.

Unidade de Negócio – a Transemel,
adquirida em 2019 e cujo plano
de migração continuou a ser executado
durante 2020, de forma remota.

•

Dos enormes desafios que foram
assumidos durante 2020 destacam-se,
associados à gestão da pandemia:
•

Os diferentes processos de recursos
humanos foram reinventados para
se adaptarem à nova realidade
e às diferentes contingências
estabelecidas. A digitalização
e agilização dos processos regulares
ganhou um especial foco.
De destacar também o arranque
da operação do Chile com uma nova
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•

Adoção de um modelo híbrido
de trabalho (trabalho remoto
e presencial) dependendo da
tipologia de funções, atividades
e contingências impostas a cada
momento, tendo sido adaptadas
as condições dos espaços
de trabalho e equipamentos
de proteção individual em função
da fase da gestão da pandemia e
orientações de saúde nesta matéria;
Revisitação do Programa Nós,
o programa que tem como objetivo

Adoção de novos protocolos
de saúde para gestão dos diferentes
casos de doença por COVID-19
nas equipas, bem como os distintos
planos de continuidade face
aos mesmos.

Não obstante o difícil contexto,
as atividades planeadas foram
adaptadas e seguiram a sua
implementação, destacando-se:
•

Acompanhamento dos resultados
do questionário de clima
organizacional lançado no final de
2019, com o envolvimento de todas
as áreas organizacionais para
o desenho de planos de ação
globais e específicos;

•

A implementação das iniciativas
previstas no âmbito do Plano para
a Igualdade de Género 2019-2023,
destacando-se a adesão da REN
às WEP (Womens Empowerment
Principles) e ao programa
de Aceleração Target Gender
Equality, iniciativas da United
Nations Global Compact,
permitindo à REN reforçar o seu
posicionamento e contributo para
os objetivos de desenvolvimento
sustentável;

•

Início de um projeto de desenho
de um novo modelo formativo,
que potencie modelos híbridos de
aprendizagem e identifique
e desenvolva as competências de
futuro cruciais à sustentabilidade de
negócio;

•

A comunicação das atividades
de recursos humanos foi adaptada,
tendo-se continuado a apostar na
realização de Encontro de Quadros,
Encontro de Gestão e outras
sessões de divulgação, agora
através de canais remotos, para
promover o alinhamento
e o sentimento de pertença
das várias equipas.
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2020

Números de Colaboradores
<30 anos

57

INDICADORES

17

Estágios académicos

9
0

394

Estágios de Verão

>50 anos

246

Total

Taxa de Rotatividade Global
Colaboradores efetivos

4,82%
692
25 325,10

% Mulheres face ao número de homens

24,25%

Colaboradores com qualificações académicas
ao nível do ensino superior

21
67,43%

Desenvolvimento pessoal
e profissional
O Programa Trainee da REN é já uma
marca consolidada, quer interna quer
externamente, e com elevado nível
de satisfação e procura no mercado. É
composto por estágios profissionais,
académicos e de verão, tendo
Os seus participantes a oportunidade
de desenvolver projetos específicos
em várias áreas da empresa, com um
foco na criação de valor para si e para
a organização.
A situação pandémica de 2020 teve
maior impacte nos estágios não

26

697

N.º de Horas de Formação

Dirigentes mulheres

2020

Estágios profissionais

30 - 50 anos

Total
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profissionais, tendo estes números
ficado aquém de anos anteriores. No
entanto, é de destacar a comemoração
da 10.ª edição do Programa Trainee
REN, que contou com um maior
número de estagiários profissionais
e cujo âmbito foi alargado à REN
Portgás. De destacar ainda o facto
de este processo de recrutamento
e seleção ter decorrido de forma
totalmente remota, num esforço
conjunto da Direção de Recursos
Humanos e das diferentes áreas
da empresa envolvidas.

O Programa VIVA – Acolhimento
e Integração tem um enorme sucesso
e um efeito muito positivo sobre
os novos colaboradores que entram
na empresa. Para além de proporcionar
um conhecimento geral sobre
a empresa, os seus valores, missão,
áreas de negócio, promovendo uma
mais rápida identificação com a REN,
proporciona network entre os novos
e antigos colaboradores. É composto
por visitas às principais instalações
da REN e pela realização de um curso
de e-learning que permite conhecer
de forma rápida e simples o negócio
da empresa.
O Campus REN é o modelo formativo
da REN dedicado ao desenvolvimento
integral do capital humano, tendo como
missão oferecer valor diferenciador
na gestão do conhecimento através
da criação de programas de formação
transversais e específicos alinhados
com a estratégia e o negócio
da empresa. Tem como grande
objetivo potenciar o crescimento e
consolidação do negócio através do
desenvolvimento das pessoas, com

uma oferta diferenciada e direcionada
à correta gestão do capital intelectual
e à transferência contínua
do conhecimento.
Face ao cenário de pandemia que
caraterizou praticamente todo o ano
de 2020, foi necessário reestruturar
a oferta de formação do Campus REN
para ter aplicabilidade em formato
online e dar início a um projeto
de desenho de um novo modelo
formativo, que potencie modelos
híbridos de aprendizagem e identifique
e desenvolva as competências
de futuro cruciais à sustentabilidade
de negócio, adequando os conteúdos
e estruturas dos programas à nova
realidade, sempre com o objetivo
de assegurar a continuidade
da transmissão de conhecimentos
e o desenvolvimento dos
colaboradores.
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Programa Star - 			
Gestão do Desempenho

Segurança e saúde

Apesar do contexto de gestão
da pandemia, o ano de 2020 foi um
ano de estabilização do modelo de
avaliação de desempenho para todo
o grupo, tendo ocorrido de forma
normal, mas via remota.

A REN considera que
o seu principal ativo
são as pessoas.

INDICADORES

Star 2019
663

N.º de Colaboradores abrangidos

100%

% Avaliações concluídas
Média - Avaliações Finais Competências

2,50

Média - Avaliações Finais Objetivos

4,12
99,85%

% Prémios calculados face ao n.º avaliados

FORMAÇÃO

elevado para a saúde e segurança
dos seus trabalhadores, bem como
dos trabalhadores dos seus
empreiteiros e prestadores de
serviços, obrigando-se a desenvolver
ou promover todas as medidas de
prevenção ou mitigação desses riscos
que estejam ao seu alcance. Com
o objetivo de combater a sinistralidade
são implementadas políticas, seguidos
procedimentos de segurança
e asseguradas as melhores práticas
nesta matéria, nomeadamente
através da realização de inúmeras
ações de formação e de rigoroso
acompanhamento das atividades
desenvolvidas de forma a garantir
um exigente controlo operacional. A
análise dos acidentes ocorridos permite
que se proceda a uma reavaliação dos
riscos inerentes às atividades em que
aqueles ocorreram.

A consciência de que um ambiente
seguro e saudável constitui um fator
determinante para a satisfação
das várias partes interessadas conduz
ao compromisso da REN numa
gestão eficaz da segurança e saúde
no trabalho. O sistema de gestão
da segurança e saúde no trabalho
está certificado por uma entidade
acreditada e abrange a grande maioria
das empresas do grupo. O seu principal
objetivo é prevenir a ocorrência
de acidentes e doenças profissionais
que envolvam quer os trabalhadores
da empresa quer os trabalhadores
dos empreiteiros e dos prestadores
de serviços que com a REN colaboram.
A REN considera que o seu principal
ativo são as pessoas, pelo que não
considera aceitável a existência
de riscos com um nível de severidade

Índices de incidência
2020

2019

2018

N.º de Horas de Formação (global)

25 325,10

29 858,00

29 930,40

Homens

19 432,50

21 423,00

22 510,80

Mulheres

5 892,60

8 435,00

7 419,60

N.º de Participantes (Global)

3 432

3 959

3 897

Homens

2 470

2 933

2 876

962

1 026

1 021

Mulheres
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Empreiteiros

REN
4

25

4,2
20

3

19,5

15
2
10
1

1,4

1,4

2018

2019

10,4

10,0

5
0

0
2020

2018

2019

2020
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Índices de gravidade
Empreiteiros

REN
140
120

300

250

128,7

100

238,5

200

80
150

181,6

175,0

60
40

48,5

100

50

20

21,7
0

0
2018

2019

2020

2018
2019
2020
Nota: Para o cálculo dos índices apresentados nos gráficos acima, só foram considerados os acidentes em trabalho
efetivo com dias perdidos.

2020

2019

2018

N.º de atos auxiliares de diagnóstico
(por bateria de exames)(1)

424

458

378

N.º Atos médicos(2)

262

688

633

N.º Atos de enfermagem (por bateria de exames)(1)

304

458

475

10

16

14

Visitas do médico aos locais de trabalho(1)
(1)
(2)

Valor inferior ao habitual por não ser possível realizar durante a pandemia;
Durante a pandemia (marçoa a agosto) os exames periódicos foram efetuados por telefone.

Taxas de absentismo

2020

2019

2018

Global

2,13%

2,20%

2,11%

Homens

2,13%

1,88%

2,11%

Mulheres

2,12%

3,16%

2,09%
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Garantir o mínimo impacto ambiental em
tudo o que fazemos é maximizar a qualidade
do Futuro que oferecemos às próximas
gerações. Importa preservar um ecossistema
heterogéneo, com respeito pela mais
importante forma de energia: a vida.
Unidos por uma missão para com o planeta.

Transportamos
Meio ambiente

NATUREZA
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Proteção do
meio ambiente

Um compromisso em ser um
agente ativo na proteção ambiental.
Uma cultura de sustentabilidade tem necessariamente como prioridade
inegociável a defesa do ambiente e a implementação de práticasque
conservem e protejam os ecossistemas e a biodiversidade.

Sendo a proteção ambiental um dos
três eixos que governam a estratégia
de sustentabilidade da REN, é
importante atentar nos indicadores que
coligimos em 2020 neste âmbito.
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No âmbito das atividades de expansão
e beneficiação das redes de transporte
de energia, tem sido desenvolvido
um conjunto significativo de processos
de avaliação ambiental, em fase
de projeto:

A avaliação ambiental estratégica (AAE)
é um instrumento de política ambiental
(Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de
junho alterado pelo Decreto-Lei
n.º 58/2011, de 4 de maio) que pretende
assegurar uma avaliação
das consequências ambientais
de certos planos e programas
e sua prévia adoção.

da não realização da AAE do PDIRGN
2020-2024 (2029)”, elaboradas pela REN
com a colaboração da Faculdade
de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP). Estas Notas
Técnicas foram submetidas a uma
consulta dirigida às Entidades com
Responsabilidades Ambientais
Específicas.

As propostas do Plano de
Desenvolvimento e Investimento
da Rede de Transporte de Eletricidade
para o período 2020-2029 (PDIRT 20202029) e do Plano de Desenvolvimento
e Investimento da Rede Nacional
de Transporte, Infraestruturas de
Armazenamento e Terminais de Gás
Natural Liquefeito (PDIRGN 2020-2029)
foram acompanhadas de uma “Nota
técnica justificativa da não realização
da AAE do PDIRT 2020-2024 (2029)”
e de uma “Nota técnica justificativa

Refere-se ainda que em 2020,
foi igualmente elaborado um “Relatório
de Avaliação e Controlo Ambiental
(2012-2018) ” (RACA) relativo ao PDIRT,
que se encontra disponível no site
da REN.
A avaliação de impacte ambiental
(AIA) é uma ferramenta de avaliação
aplicável a alguns dos projetos de
infraestruturas de utilidade pública de
que a REN é promotora.

O processo de AIA é composto por diversas etapas:

CONSUMO REN (GJ)

2020

2019

2018

Processos de avaliação de impacte ambiental

4

6

7

Declarações de impacte ambiental emitidas

0

5

2

Estudos ambientais de projeto

1

0

0

Estudos de impacte ambiental (EIA)

4

1

4

Relatórios de Conformidade Ambiental
do Projeto de Execução (RECAPE)

0

0

3

6

Pós-avaliação

Declaração
de impacte
ambiental
(DIA)

Consulta pública

5

Avaliação de
impacte ambiental
em 6 etapas

4

Seleção de
ações

1
2
3

Definição
de âmbito
(POA)

Estudo
de impacte
ambiental (EIA)
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Flora e uso do solo
A REN, em resultado das atividades
de construção e manutenção produz
impactes diretos na flora e no uso
do solo.

lineares (linhas elétricas e gasodutos).
Como forma de compensar estes
impactes tem vindo, desde 2007,
a realizar diversos projetos
de arborização no âmbito da
construção de novas instalações
e desde 2013, alargou-se essa
metodologia às linhas já em operação.

Estes impactes verificam-se, por
exemplo, aquando da criação
ou manutenção das faixas de proteção
associadas às suas infraestruturas

Juntamente com a CPM (Cooperativa
Portuguesa do Medronho) e ESAC
(Escola Superior Agrária de Coimbra),
desenvolvemos o Manual do Medronho

para dar a conhecer um pouco
mais esta fantástica espécie aos
proprietários, promovendo dessa forma
as boas práticas na sua cultura.

Mapa áreas de reconversão

Árvores abatidas na construção de novas infraestruturas da REN

990 500

1 000 000

600

523

800 000

500
400

600 000
300

193

200

200 000

6 000
2016

Total de árvores abatidas

6
2017

400 0
2018

70 500
2019

100

41,5

0
2020

Área total abatida (ha)
LISBOA

Em 2020, procedeu-se à plantação
de um total de 117 262 árvores, numa
área aproximada a 424 hectares,
destacando-se o medronheiro, com
uma área de 274 hectares (65%).
O medronheiro é a espécie que mais
temos incrementado nos processos
de reconversão do uso do solo, dado
ser uma espécie perfeitamente

compatível com a presença das linhas
de transporte de eletricidade, com
um grande interesse económico,
nomeadamente através da utilização
do seu fruto, quer na produção
da aguardente (o uso mais conhecido),
quer na indústria agroalimentar.
Trata-se de uma fileira emergente cujo
potencial de crescimento é elevado.

PORTUGAL
CONTINENTAL
Medronheiro
Carvalhos
Outras Folhosas
Pinheiro-manso
Sobreiro/Azinheira
Oliveiras

SPAIN

0

286 000

ESPANHA

400 000
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Avifauna

Relacionamento com os
proprietários
seja feita nos locais com maior
probabilidade de ocorrência
de incidentes, isto é, apesar
do constante aumento da população
de cegonhas que provoca um aumento
relevante no número de ninhos,
o número de incidentes manteve-se
estabilizado em valores reduzidos.

Uma área de atuação muito relevante
da REN passa pela implementação
de medidas compensatórias,
decorrentes do processo de avaliação
de impacte ambiental de novas
infraestruturas. A REN desenvolve, há
mais de vinte anos, um controlo da
nidificação da população de cegonha
branca nas suas infraestruturas, criando
condições para nidificação desta ave
em habitats que lhe são favoráveis
e instalando dispositivos que
minimizam o risco de acidente
de origem elétrica.

Verificou-se que, durante o ano em
apreço, a taxa de incidentes
da cegonha branca manteve-se
em níveis reduzidos, semelhantes aos
anos anteriores.

A montagem de ventoinhas
e plataformas impede que a nidificação

3 694

3,500

2 969

3,000

2 355

2,000

1 793

2 571

3 149

3 196

3 263

0.1
0.09
0.08

2 600

0.07
0.06

1 840

0.05
0.04

1,500
1,000

0,039

0.03

0,029

500

0,023

0,013

0,009

0,017

0,014

0,008

0,0098

0,0143

0.01
0.01
0

0
2011

N.º de Ninhos

2012

2013

2014

Taxa de acidentes (%)

Em 2020 foram contactados 31 093
proprietários de terrenos já
atravessados ou a atravessar pelas
nossas redes de transporte de
eletricidade e foram concluídos
1 538 processos de indemnização
a proprietários.
Tal evidencia a importância deste
grupo de partes interessadas
da empresa, tendo em consideração a
reduzida dimensão da área geográfica
do país em comparação com a maior
parte dos países europeus.
				

4,000

2,500
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2015

2016

2017

2018

2019

2020

Alterações climáticas
Desde 2010 que a REN disponibiliza
informação sobre as políticas
e atividade da empresa no domínio
das alterações climáticas, segundo
o Carbon Disclosure Project (CDP).
Na última avaliação realizada
a empresa obteve uma avaliação
de D. Esta avaliação consolida que a
REN está consciente dos impactes
que as suas atividades têm
no ambiente, em particular na s
ua contribuição para as alterações
climáticas. Esta consciencialização irá
permitir dar passos para reduzir
as suas emissões de GEE e para medir
e gerir os seus impactes, bem como
a definição e adoção de objetivos
de redução a médio-longo prazo,
e simultaneamente a monitorização
do progresso desses objetivos e a
implementação de atividades de
redução de emissões.

48

TRANSPORTAMOS FUTURO

sustentabilidade 2020

2020

2019

2018

21 737

23 005

21 746

1 159

1 080

761

103

0

17

17 953

18 906

16 491

Hexafluoreto de enxofre (SF6)

738

567

545

Gás natural (edifícios)

158

398

2 186

6

2

7

1 620

2 052

1 739

175 768

235 720

241 607

20 197

29 096

21 039

155 571

206 624

220 568

Âmbito 3

106

557

559

Viagens de avião

106

557

559

EMISSÕES DE GASES COM EFEITO ESTUFA
(TON CO2 E)
Âmbito 1
Purgas de gás natural (CH4)
Queima na flare
Autoconsumo de caldeiras

Gás propano (edifícios)
Combustível (equipamentos e frota)
Âmbito 2
Eletricidade
Perdas elétricas na rede

No domínio da prevenção e do controlo
das emissões de gases de efeito
estufa, a REN tem implementada
há vários anos uma estratégia para
minimização das suas emissões diretas,
designadamente no que respeita
a emissões de hexafluoreto de enxofre
(SF6), um gás utilizado como isolante
elétrico (dielétrico) em diversos
equipamentos de alta e muito alta
tensão.

No ano de 2020 o valor da taxa
de fugas manteve-se em níveis
reduzidos à semelhança dos anos
anteriores. O esforço realizado pela
empresa para reduzir as fugas de SF6
está materializado na evolução da taxa
de fugas deste gás, com resultados
considerados tecnicamente muito
positivos à escala internacional.
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acerca da brochura
Este documento constitui uma versão resumida do Relato
de Sustentabilidade da REN, relativo ao ano de 2020, e está
de acordo com a versão completa, elaborada segundo os requisitos
do Global Reporting Initiative (GRI Standards) e da norma AA1000AP
Accountability Principles (2018), verificados por uma entidade
independente, a PricewaterhouseCoopers Associados SROC, Lda.
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Para mais informações pode contactar
a REN através de:

REN – Redes Energéticas
Nacionais, SGPS, AS
Av. Estados Unidos da América, 55
1749-061 Lisboa
Tel. 210012500
Fax: 210013310
www.ren.pt
Relatório e Contas da REN 2018

A REN é membro:

Contactos
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Avenida Estados Unidos da América ,
55 1749-061 Lisboa
Phone: +351 210 013 500
www.ren.pt

