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Enquadramento
A REN – Gasodutos S.A., operador da rede de transporte de gás natural (GN) no território do continente, deve
elaborar anualmente um relatório com informação sobre a qualidade do serviço prestado, de acordo com o
estabelecido no Regulamento da Qualidade de Serviço (RQS).
A qualidade de serviço do fornecimento de GN do Sistema Nacional de Gás Natural (SNGN) tem
enquadramento regulamentar desde setembro de 2006, tendo em 2017 sido submetida a discussão pública
uma proposta de revisão do RQS, bem como do respetivo Manual de Procedimentos, resultando daí a
republicação pelo Regulamento 629/2017, de 20 de dezembro, em vigor desde janeiro de 2018.
Com o presente relatório, pretende-se apresentar a informação detalhada sobre a continuidade de serviço e
a qualidade do gás natural da Rede Nacional de Transporte de GN (RNTGN), bem como dados informativos
relativos à qualidade de serviço técnica e comercial.
O período em análise diz respeito ao ano de 2019.
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Sumário Executivo
O presente Relatório da Qualidade de Serviço divide-se em quatro grandes capítulos:


Caracterização da RNTGN;



Qualidade de serviço técnica;



Qualidade de serviço comercial;



Ações de verificação e de melhoria da qualidade de serviço.

As principais conclusões deste relatório são as seguintes:


Relativamente à continuidade de serviço, não se registaram quaisquer incidentes com origem na
RNTGN que causassem interrupção do fornecimento;



Os valores das características do GN respeitaram todos os limites estabelecidos no RQS;



Não se registaram quaisquer situações de emergência ou de avaria em instalações de clientes
ligados à rede de transporte;



Durante o período em análise, foram recebidas 181 reclamações, as quais foram todas
respondidas. O tempo médio de resposta foi de 1,2 dias úteis;



Durante o mesmo período, registaram-se 504 pedidos de informação, todos respondidos. O tempo
médio de resposta foi de 2,6 dias úteis;



Foram realizadas atualizações na ferramenta de gestão de manutenção para a melhoria operacional
dos processos, nomeadamente a implementação do módulo de gestão das interferências de
terceiros;



Foi concluído o projeto de gestão de alarmística no Centro de Despacho com implementação de
melhorias nos processos de gestão de alarmes no Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados;



Elaboração dos estudos, no âmbito do Projeto de Sistema Integrado de Segurança nas estações da
RNTGN, como contributos para a integridade da infraestrutura e a segurança de pessoas e bens.
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Lista de siglas e abreviaturas
AS

Armazenamento subterrâneo

ATR

Acesso de Terceiros à Rede

BV

Estação de seccionamento

Código QR

Código de barras bidimensional

CTS

Estação de transferência de custódia

d

Densidade

GMS

Estação de medição

GN

Gás natural

GNL

Gás natural liquefeito

GRMS

Estação de regulação de pressão e medição

ICJCT

Estação de interligação com ramais em T

IGN

Portal de Acesso às Infraestruturas de Gás Natural

ILI

Inspeção em Linha

IW

Índice de Wobbe

JCT

Estação de junção e derivação de ramais

LMR

Land Mobile Radio

ORD

Operador da Rede de Distribuição

PIMS

Pipeline Integrity Management System

RNTGN

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural

RNTIAT

Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de Gás
Natural Liquefeito

RQS

Regulamento da Qualidade de Serviço

SCADA

Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados

SIGO

Sistema de Informação da Gestão de Operação

SNGN

Sistema Nacional de Gás Natural

TGNL

Terminal de receção, armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito

THT

Tetrahidrotiofeno

TI

Tecnologias de Informação
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1. Caracterização da RNTGN
A concessão de transporte de Gás Natural (GN) incorpora a atividade de transporte de GN em alta pressão,
exercida em regime de serviço público através da Rede Nacional de Transporte de GN (RNTGN), incluindo:
1. A receção, transporte e entrega de GN em alta pressão;
2. A construção, operação e manutenção de todas as infraestruturas da RNTGN e das interligações às
redes a que está ligada e das instalações necessárias à sua operação;
3. O planeamento, desenvolvimento, expansão e gestão técnica da RNTGN;
4. A gestão da interligação da RNTGN com as redes internacionais e com as infraestruturas de
Armazenamento Subterrâneo (AS) e terminais de Gás Natural Liquefeito (GNL);
5. O planeamento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de Armazenamento e Terminais de
Gás Natural Liquefeito (RNTIAT) e a sua utilização;
6. A monitorização da constituição e manutenção das reservas de segurança de GN.
A RNTGN é constituída por gasodutos principais e por ramais, com um total de 1 375 km, distribuídos por
oito lotes, com tubagens cuja dimensão nominal varia entre os 150 mm e os 800 mm de diâmetro.
O principal centro de despacho da RNTGN e o centro de despacho de emergência encontram-se situados
em diferentes regiões do país, em zonas sísmicas diferentes entre si.
A RNTGN compreende 205 estações de gasodutos que incluem 45 estações de seccionamento (BV), 66
estações de junção para derivação de ramais (JCT), 5 estações de interligação com ramais em T (ICJCT),
85 GRMS, 2 estações de medição (GMS) e 2 estações de transferência de custódia (CTS).
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2. Qualidade de Serviço Técnica
2.1.

Continuidade de Serviço

A continuidade do serviço de fornecimento da RNTGN é avaliada com base nos seguintes três indicadores:
•

Número médio de interrupções por pontos de saída;

•

Duração média das interrupções por pontos de saída (minutos/ponto de saída);

•

Duração média de interrupção (minutos/interrupção).

2.1.1.

Incidentes mais significativos

Não se registaram quaisquer incidentes com impacto na continuidade de serviço. Assim, todos os
indicadores acima mencionados apresentaram em 2019 valores nulos.

2.2.

Características do Gás Natural

A caracterização do gás natural, de acordo com o artigo 40.º do RQS, foi realizada através da monitorização
dos seguintes pontos:
•

Entradas da RNTGN com ligação a redes internacionais;

•

No terminal de receção, armazenamento e regaseificação (TGNL), após a regaseificação do GN
para injeção na rede;

•

No Armazenamento Subterrâneo, após o tratamento do GN para injeção na rede;

•

Em pontos da rede onde se realize a mistura de gases com características diferentes;

•

Na entrega de GN às Centrais Térmicas de Ciclo Combinado ligadas diretamente à rede de
transporte.

As monitorizações devem considerar as seguintes características do gás natural e respeitar os limites
estabelecidos no RQS, de forma a permitir a interoperabilidade das infraestruturas:
•

Índice de Wobbe (IW);

•

Densidade relativa (d);

•

Ponto de orvalho;

•

Sulfureto de hidrogénio;

•

Enxofre total.
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Nos quadros seguintes, são apresentadas as quantidades registadas nos cromatógrafos para a gama de
variação dos valores médios diários de Índice de Wobbe, densidade relativa, concentração de água
(relacionada com o ponto de orvalho), sulfureto de hidrogénio e enxofre total por ponto de monitorização da
RNTGN, que evidenciam o total cumprimento dos limites estabelecidos regulamentarmente.
Quadro I - Índice de Wobbe
Índice de Wobbe

𝑴𝑱/𝒎𝟑 (𝒏)
Ponto de monitorização

Valores
Limites
Mínimo: 48,17
Máximo: 57,66
Mínimo
Percentil 50
Máximo

52,51
54,76
55,33

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

54,26
54,97
55,46

GRMS 1269 – C.T. TER

Mínimo
Percentil 50
Máximo

54,17
55,05
55,51

GRMS 2069 – Porto de Mós

Mínimo
Percentil 50
Máximo

54,14
55,03
55,49

GRMS 3009 – Taveiro

Mínimo
Percentil 50
Máximo

54,18
55,01
55,51

GRMS 3659 – C.T. Tapada

Mínimo
Percentil 50
Máximo

54,04
55,03
55,50

Mínimo
TA 12808 – Terminal Atlântico Percentil 50
Máximo

54,16
55,07
55,52

UGS 2523 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

54,38
54,92
55,47

GRMS 2549 – C.T. Lares

Mínimo
Percentil 50
Máximo

54,44
54,95
55,46

GRMS 8119 – C.T. Pego

Mínimo
Percentil 50
Máximo

53,08
54,84
55,40

CTS 7000 – Campo Maior
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Quadro II - Densidade relativa
Densidade relativa

Ponto de monitorização

Valores

Limites
Mínimo: 0,5549
Máximo: 0,7001

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,64

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,62

GRMS 1269 – C.T. TER

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,62

GRMS 2069 – Porto de Mós

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,62

GRMS 3009 – Taveiro

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,62

GRMS 3659 – C.T. Tapada

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,59
0,60
0,62

Mínimo
TA 12808 – Terminal Atlântico Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,62

UGS 2523 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,58
0,61
0,62

GRMS 2549 – C.T. Lares

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,62

GRMS 8119 – C.T. Pego

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,58
0,60
0,64

CTS 7000 – Campo Maior
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Quadro III - Concentração de água
Concentração de água

𝒑𝒑𝒎
Ponto de monitorização

Valores
Limites
Mínimo: Máximo: 88
Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
1,72
7,64

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

0,00
0,31
6,02

GRMS 2069 – Porto de Mós

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,01
0,18

GRMS 3009 – Taveiro

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,24
0,39
1,39

GRMS 12809 – Sines

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,05
0,57

UGS 2523 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,01
0,28
12,84

CTS 7000 – Campo Maior

Quadro IV - Sulfureto de Hidrogénio
Sulfureto de Hidrogénio
𝟑 (𝒏)

mg/𝒎

Ponto de monitorização

Valores
Limites
Mínimo: Máximo: 5
Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
0,53

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
0,21

GRMS 12809 – Sines

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
0,29

GRMS 2509 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
1,85

CTS 7000 – Campo Maior
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Quadro V - Enxofre total
Enxofre total

mg/𝒎𝟑 (𝒏)
Ponto de monitorização

Valores
Limites
Mínimo: Máximo: 50
Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
6,26
23,13

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
17,72

GRMS 12809 – Sines

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
1,68

GRMS 2509 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
4,96

CTS 7000 – Campo Maior

Para além das características apresentadas nos quadros anteriores, o RQS sugere a monitorização das
seguintes grandezas, para as quais não estabelece limites:
•

Concentração de Oxigénio;

•

Concentração mínima de Metano;

•

Concentração de Sulfureto de Carbonilo;

•

Ponto de orvalho de Hidrocarbonetos para pressões até à pressão máxima de serviço;

•

Concentração de impurezas.

Relativamente ao ponto de orvalho dos hidrocarbonetos apenas é registado o valor no ponto de saída do
TGNL para a RNTGN. O valor do ponto de orvalho dos hidrocarbonetos variou entre -34,55 °C e -28,47 °C.
Estes valores são obtidos por inspeção dos certificados de carga de GNL aquando da carga dos navios
metaneiros.
Por fim, no que diz respeito à concentração de impurezas, não existindo uma formulação concreta para o
cálculo de impurezas no RQS (à semelhança, aliás, do que se verifica por parte da European Association
for the Streamlining of Energy Exchange – gas), não foram efetuadas medições de concentração de
impurezas durante o período em análise. Será possível, no entanto, garantir que o GN entregue não contém
partículas suscetíveis de causar danos nas instalações que o recebem diretamente da RNTGN, uma vez
que existem unidades de filtragem instaladas em todos os seus pontos de saída que satisfazem essa
condição.
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Nos quadros seguintes, são apresentadas as quantidades obtidas para a gama de variação dos valores
médios diários de concentração de Oxigénio, de Sulfureto de Carbonilo e de Metano nos pontos de
monitorização da rede de transporte.

Quadro VI - Concentração de Oxigénio
Concentração de oxigénio
Ponto de monitorização

Valores

𝒑𝒑𝒎

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,12
0,77
14,89

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

0,20
10,34
20,16

GRMS 2069 – Porto de Mós

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,01
0,10
8,42

GRMS 3009 – Taveiro

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,69
0,81
0,91

GRMS 12809 – Sines

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,03
0,83
99,03

GRMS 2509 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,20
0,44
5,31

CTS 7000 – Campo Maior

Quadro VII - Concentração de Sulfureto de Carbonilo

Ponto de monitorização

Valores

Concentração de
sulfureto de carbonilo

mg/𝒎𝟑
Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
0,60

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
0,08

GRMS 12809 – Sines

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
0,00

GRMS 2509 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

0,00
0,00
0,00

CTS 7000 – Campo Maior
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Quadro VIII - Concentração mínima de Metano

Ponto de monitorização

Valores

Concentração
mínima de Metano

% 𝒎𝒐𝒍𝒂𝒓
Mínimo
Percentil 50
Máximo

84,35
92,55
95,29

Mínimo
CTS 6000 – Valença do Minho Percentil 50
Máximo

87,77
92,54
96,07

GRMS 1269 – C.T. TER

Mínimo
Percentil 50
Máximo

90,78
92,65
96,52

GRMS 2069 – Porto de Mós

Mínimo
Percentil 50
Máximo

90,77
92,61
96,48

GRMS 3009 – Taveiro

Mínimo
Percentil 50
Máximo

88,91
92,38
96,12

GRMS 3659 – C.T. Tapada

Mínimo
Percentil 50
Máximo

89,09
92,48
95,06

Mínimo
TA 12808 – Terminal Atlântico Percentil 50
Máximo

90,74
92,61
96,48

UGS 2523 – Carriço

Mínimo
Percentil 50
Máximo

90,75
92,13
95,31

GRMS 2549 – C.T. Lares

Mínimo
Percentil 50
Máximo

90,79
92,21
95,18

GRMS 8119 – C.T. Pego

Mínimo
Percentil 50
Máximo

86,65
92,09
95,24

CTS 7000 – Campo Maior
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3. Qualidade de Serviço Comercial
No contexto deste documento e no âmbito do RQS, a qualidade de serviço comercial refere-se ao
relacionamento entre o operador da rede e os clientes. A avaliação da qualidade de serviço comercial é feita
através de indicadores e padrões, tais como atendimento presencial e telefónico, resposta a pedidos de
informação e reclamações e resposta a situações de emergência.

3.1.

Atendimento presencial e telefónico

A REN Gasodutos, S.A. não disponibiliza atendimento presencial nem atendimento telefónico centralizado do
tipo “call center”. O atendimento dos utilizadores da RNTGN é normalmente assegurado por uma área interna
do operador da RNTGN que assegura um atendimento personalizado aos clientes.

3.2.

Resposta a situações de emergência

Durante o período em análise, não existiu qualquer situação de emergência.

3.3.

Resposta a reclamações

Durante o período em análise, registaram-se 181 reclamações, 19 relacionadas com questões contratuais e
162 com questões técnicas. Todas as reclamações registadas foram respondidas, tendo sido apurado um
tempo médio total de resposta de 1,2 dias úteis, como detalhado de seguida no Quadro 9.
Quadro IX - Número de reclamações e tempo médio de resposta
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Total

Número de reclamações
relativas a questões contratuais

2

5

10

2

19

Número de reclamações
relativas a questões técnicas

42

22

45

53

162

Número total de reclamações

44

27

55

55

181

Tempo médio de resposta a
reclamações [dias úteis]

2,2

0,7

0,6

1,2

1,2

Comparativamente ao ano anterior, o número total de reclamações foi semelhante, tendo havido 178 em
2018. Já em relação ao tempo médio de resposta, existiu uma redução de 3,0 para 1,2 dias úteis.
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3.4.

Resposta a pedidos de informação

No período em análise, registaram-se 504 pedidos de informação, 324 relacionados com questões contratuais
e 180 relacionados com esclarecimentos de questões técnicas, com um tempo médio total de resposta de 2,6
dias úteis. Esta informação encontra-se detalhada no Quadro 10.
Quadro X - Número de pedidos de informação e tempo médio de resposta
1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Total

Número de pedidos de
informação relativos a questões
contratuais

86

92

68

78

324

Número de pedidos de
informação relativos a questões
técnicas

82

23

38

37

180

Número total de pedidos de
informação

168

115

106

115

504

Tempo médio de resposta a
pedidos de informação
[dias úteis]

3,5

2,3

2,7

1,5

2,6

Comparando com os valores de 2018, registou-se um aumento no número total de pedidos de informação,
subindo de 191 para 504. Este aumento deveu-se ao arranque do processo de Adesão à Gestão Técnica
Global do SNGN (processo implementado a partir de janeiro de 2019) por parte dos comercializadores com
um consequente aumento de questões colocadas ao GTG, à entrada de novos agentes de mercado e a
questões relacionadas com a automatização do processo de liquidação na plataforma de Acesso de
Terceiros à Rede (ATR) que passou a ocorrer também a partir deste ano.
Ainda assim, o tempo médio de resposta reduziu, passando de 6,0, em 2018, para 2,6 dias úteis em 2019.
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4. Ações de verificação e de
melhoria da qualidade de serviço
No âmbito das atividades conducentes à melhoria da qualidade de serviço, foram identificadas diversas
oportunidades de evolução, tendo no decurso de 2019 sido desenvolvido projetos nas seguintes áreas:


Atualizações na ferramenta de gestão de manutenção: (i) desenvolvimento de aplicações de
mobilidade; (ii) desenvolvimento de autorizações de trabalhos e consignação de ativos; (iii)
implementação do módulo de gestão das interferências de terceiros;



Dotação de todas as equipas de operação de equipamentos de mobilidade;



Digitalização de ativos utilizando códigos QR: postes de sinalização, transmissores, turbinas e
computadores de caudal;



Elaboração do plano de análise de fugas e de pontos de observação permanente resultante da
inspeção aérea;



Adaptação das RTU e do sistema SCADA para a nova tecnologia de comunicação por TCP/IP;



Atualização da documentação de resposta à emergência operacional;



Coordenação da operação dos pontos de interligação internacional, com destaque para a melhoria
da capacidade de controlo remoto da CTS 7000 Campo Maior, nomeadamente para fluxos de
exportação de GN para a rede espanhola;



Remodelação do sistema de aquecimento da GRMS 1269 (Central Termoelétrica do Ribatejo);



Evolução dos procedimentos de monitorização da RNTGN: (i) conclusão da implementação do
sistema de controlo remoto da odorização do GN para melhoria da precisão da definição da
concentração de Tetrahidrotiofeno (THT) nos pontos de saída com recurso a simulação dinâmica,
tendo sido completada a ativação em todas as estações da RNTGN; (ii) desenvolvimento da
plataforma de gestão de dados operacionais, nomeadamente para melhoria dos processos de
validação de dados de medição, em linha com o disposto no Guia de Medição, Leitura e
Disponibilização de Dados do setor do GN; (iii) substituição de computadores de caudal dos
sistemas de medição;



Disponibilização da informação relativa ao processo de liquidação do acesso às infraestruturas de
forma automática através do portal @IGN;
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Realização de inquérito de satisfação de clientes no contexto da melhoria contínua dos serviços
prestados;



Implementação de um regime de realização de reuniões periódicas com os Agentes de Mercado
para acompanhamento da sua atividade e transmissão de informação relevante;



Realização de “workshops” para “stakeholders” aquando da implementação de novos processos;



Realização de formação para novos comercializadores, com especial incidência nas regras de
negócio e plataformas utilizadas;



Desenvolvimento e otimização dos módulos do sistema Acesso de Terceiros à Rede (ATR)
destacando-se os seguintes desenvolvimentos: (i) introdução de melhorias de eficiência do
processo de intercâmbio e troca de dados do sistema ATR e Sistema de Gestão e Informação
Operacional (SIGO); (ii) alteração do processo de gestão de cisternas, para ser possível a execução
da mudança do comercializador associado à respetiva cisterna; (iii) receção e processamento dos
dados de contagens e qualidade do gás provenientes do sistema SIGO, contendo a classificação do
tipo de estimativa realizado sobre o valor, bem como a disponibilização dos respetivos relatórios de
supervisão e controlo; (iv) automatização do processo de disponibilização das capacidades
contratadas, por agente, na respetiva área privada; (iv) verificação de correspondência dos valores
de intercâmbio entre agentes, notificando os respetivos agentes de mercado; (v) sistema de
monitorização dos processos informáticos, com a disponibilização de alarmística, quer para os
clientes internos, quer para os clientes externos; (vi) atualização de software com o objetivo
aumentar a resiliência e seguranças do sistema ATR;



Conclusão do projeto de gestão de alarmística no Centro de Despacho com implementação de
melhorias nos processos de gestão de alarmes no sistema SCADA;



Desenvolvimento do projeto de upgrade do Sistema de Informação da Gestão de Operação (SIGO);



Otimização dos processos de gestão dos serviços de Tecnologia de Informação (“TI”) com vista ao
acompanhamento da atividade e à disponibilização de indicadores necessários à execução de uma
gestão eficiente dos serviços de suporte à Gestão do Sistema;



Realização de um simulacro de “business continuity”, que incidiu na utilização das infraestruturas e
instalações do Centro de Despacho de Emergência e respetivas ferramentas;



Elaboração dos estudos e entrega da documentação referente aos projetos base e aos projetos de
execução para quatro configurações tipo dos recintos que integram toda a RNTGN, no âmbito do
Estudo e Projeto de Sistema Integrado de Segurança nas estações da RNTGN, como contributo
para a integridade das infraestruturas e segurança de pessoas e bens.;
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Implementação na aplicação Pipeline Integrity Management System (PIMS) de modelos que
permitem a análise de forma diferenciada do desempenho do sistema de Proteção Catódica em
diferentes níveis;



Realização de programas de Inspeção em Linha (ILI), de forma a identificar e analisar eventuais
defeitos existentes



Realização de diversos estudos, no âmbito das atividades de benchmarking, efetuados em conjunto
com outros operadores europeus de sistemas de transporte de GN, tendo em vista a comparação
dos desempenhos e identificação das melhores práticas utilizadas, nomeadamente nos domínios da
gestão de integridade de gasodutos e na digitalização e cibersegurança.
***
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