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REN 

 

Avaliação de Impacto Ambiental 

Ao serviço de um melhor Ambiente 

 

EMPRESA 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, SA foi criada em 5 de Janeiro de 2007. 

Trata-se de uma sociedade anónima, com um capital social de 534 milhões de euros, 

dividido em 534 milhões de acções com o valor unitário de um euro. Opera em todo 

Portugal Continental, nos mercados da energia eléctrica e do gás natural. 

  

A REN presta serviços ao nível da gestão de participações noutras sociedades que 

exerçam actividades nos sectores do transporte de electricidade, do transporte e 

armazenamento de gás natural e da recepção, armazenamento e regaseificação de gás 

natural liquefeito. Mediante contratos celebrados com o Estado, as empresas participadas 

são também concessionárias dos serviços públicos de: gestão global do sistema eléctrico 

de serviço público; exploração da rede de transporte de electricidade e construção das 

respectivas infra-estruturas (REN – Rede Eléctrica Nacional, SA); transporte de gás 

natural através da rede de alta pressão (REN – Gasodutos, SA); recepção e 

armazenamento subterrâneo de gás natural (REN – Armazenagem, SA); recepção, 

armazenamento e regaseificação de gás natural liquefeito em terminal (REN Atlântico, 

Terminal de Gás Natural Liquefeito, SA). 

 

A 31 de Dezembro de 2006, a REN registava 794 colaboradores ao seu serviço e um total 

de 3,175 milhões de euros de vendas e prestações de serviços. É uma empresa onde 

convergem duas redes de confiança, geridas com imparcialidade, eficiência, excelência de 

serviço, dinamismo e sustentabilidade, tal como assume na sua “missão”. 
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PROJECTO 

O “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental das Infra-estruturas da 

Rede Nacional de Transporte de Electricidade” pretende assumir-se como um instrumento 

que se insere na preocupação de melhoria contínua das boas práticas ambientais da REN 

S.A., visando a optimização das acções de avaliação de impacte ambiental aplicadas nas 

linhas de transporte de energia e nas subestações. 

 

O guia resulta de um protocolo estabelecido entre a REN e o Instituto do Ambiente, tendo 

sido adjudicada à Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes a sua elaboração, na 

qual também participaram vários actores intervenientes no processo de avaliação de 

impacte ambiental, nomeadamente o Instituto Português de Arqueologia, o Instituto de 

Conservação da Natureza e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. 

 

Os objectivos que presidem à elaboração deste guia são:  

• compilar de uma forma didáctica toda a informação relevante de carácter técnico e 

ambiental, tendo por alvo o público em geral e os profissionais envolvidos na 

elaboração de projectos de estudos de impacte ambiental e nos processos de 

avaliação de impacte ambiental, que procurem as melhores práticas e tecnologias 

disponíveis; 

• explicitar e divulgar os objectivos de política energética num quadro de 

Desenvolvimento Sustentável;  

• integrar e melhorar o know-how adquirido com a experiência de processos de 

avaliação de impacte já decorridos;  

• permitir o aumento de eficiência destes processos de avaliação. 

 

É ainda de salientar que este guia se insere na concretização de uma das “61 medidas 

para melhorar o Sistema Nacional de Avaliação de Impacte Ambiental”, que resultaram 

das conclusões da 1.ª Conferência Nacional de Avaliação de Impactes, realizada em 2004. 
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ACTIVIDADES 

O guia pretende ser um documento de trabalho de fácil consulta e utilização, tendo-se 

optado pela sua divisão em quatro volumes, sendo o primeiro relativo ao enquadramento 

conceptual e metodológico da avaliação de impacte ambiental e os outros três referentes 

ao processo de avaliação aplicado a linhas aéreas, linhas subterrâneas e subestações, 

respectivamente.  

 

A versão de trabalho do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental das 

Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” foi apresentada na 2.ª 

Conferência Nacional de Avaliação de Impactes, realizada de 18 a 20 de Outubro de 2006, 

tendo depois sido sujeita a consulta pública, através da sua divulgação no site da REN. 

 

O guia será editado em dois formatos durante o presente ano de 2007: em papel 

(organizado por tomos associados à tipologia de infra-estrutura) e em formato digital, 

disponibilizado nos sites da REN, do Instituto do Ambiente e da Associação Portuguesa de 

Avaliação de Impactes. 

 

RESULTADOS 

Pretende-se agora que, durante um período equilibrado de utilização - entre um e dois 

anos - seja mantido um canal aberto para comentários e sugestões de melhoria, findo o 

qual o documento será objecto de revisão. 

 

Mais informações em: www.ren.pt 

 


