
DECLARAÇÃO DE POLÍTICA 
RESPONSABILIDADE SOCIAL
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 outras 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;

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;

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

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;

Fomentar e apoiar projetos de investigação e desenvolvimento de interesse para a atividade do Grupo, 
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;

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

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.

Lisboa, 09 de agosto de 2017

O Conselho de Administração


