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RESULTADOS 2021 - ELEVADO PADRÃO ESG

A REN está fortemente comprometida com a Sustentabilidade e estabeleceu 

metas ambiciosas neste âmbito

Social

Igualdade de Género| 28% de mulheres em cargos de gestão

Iniciativas Sociais | A REN promove o prémio científico mais 

antigo de Portugal, o Prémio REN, e estendeu este trabalho a 

países africanos de língua oficial portuguesa

>1/3 das mulheres em cargos 

de gestão de 1ª linha até 2030

Compromisso 

reconhecido por 

2 anos 

consecutivos

Performance | Foram estabelecidas novas métricas 

ambiciosas de ESG  

Financiamento Verde | Em 2021, a REN emitiu a sua primeira 

obrigação verde

Aumentar o peso ESG nas 

métricas de desempenho dos 

gestores já até em 2022

100% das novas emissões 

de títulos serão verdes

Estrutura de 

títulos verdes 

certificada pelo 

ISSGovernança

Ambiental

Neutralidade carbónica até 

2040 

-50% de emissões CO2 

até 2030 vs. 2019
Clima | A REN recebeu um Gold Standard pela implementação 

de um programa de quantificação e redução de emissões de 

metano do OGMP 2.0

Reflorestação | Em 2021, a REN reflorestou 723 ha de faixas 

de servidão com espécies nativas

Mobilidade | 28% da frota da REN é eletrificada

Divulgação

no CDP 

Climate Change

desde 2010 

Metas Resultados
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 Avaliação da resiliência 

aos riscos ESG de longo-

prazo. A REN demonstrou 

fortes esforços nas áreas 

de Biodiversidade e Uso 

do solo relativamente aos 

pares, e pontuação média 

em temas de Governo 

Societário em relação aos 

pares globais

RESULTADOS 2021 - ELEVADO PADRÃO ESG

Bom desempenho nos índices ESG internacionais, mas com ambição de 

fazer mais

 Avaliação do desempenho 

de sustentabilidade, com 

base em critérios 

específicos para cada setor. 

A REN encontra-se com 

uma classificação muito 

elevada no nível de 

transparência

 Avaliação de práticas de 

sustentabilidade, incluindo 

a gestão de riscos ESG e 

potencial de desempenho 

futuro

 Classificação geral da 

REN em linha com os 

pares do setor, mas 

superior em certas 

dimensões, como o 

Relatório Social, a 

Estratégica Climática e o 

Relatório Ambiental

43BBBB

 Medição da exposição de

uma empresa a riscos 

ESG materiais específicos 

do setor e com que eficácia 

a empresa gere esses 

riscos 

 A REN demonstrou baixo 

risco, o que está alinhado 

com as classificações 

recebidas pelos pares e 

acima da média do setor

19.2

Classificação
ESG da MSCI

Classificação 
ESG da ISS

Pontuação 
CSA

Classificação
ESG da 
Sustainalytics

Escala CCC-AAA 100-0 D-A 1-100

2020: 23,5 2020: B 2020: 42

Classificação 

REN 2021 2020: BBB


