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REN  

   

Conservação da Águia-de-Bonelli 

A BIODIVERSIDADE COMO APOSTA NO FUTURO 

 

EMPRESA 

A REN – Redes Energéticas Nacionais SGPS S.A. integra um grupo de empresas 

concessionárias de serviço público, designadamente a REN – Rede Eléctrica Nacional, 

que assegura o transporte de electricidade em muito alta tensão, incluindo a gestão 

técnica global do Sistema Eléctrico Nacional, a REN Gasodutos para o transporte de gás 

natural em alta pressão (incluindo a gestão técnica global do Sistema Nacional de Gás 

Natural e a coordenação das infra-estruturas de distribuição e transporte de gás 

natural), a REN Armazenagem para o armazenamento subterrâneo de gás natural e a 

REN Atlântico responsável pelas actividades de descarga, armazenamento e 

regaseificação de gás natural liquefeito em terminal. 

A REN está ainda presente no negócio das telecomunicações, explorando a capacidade 

excedentária das respectivas redes de electricidade e de gás natural, e na da 

comercialização de energia, através da participação que detém no Operador do Mercado 

Ibérico de Energia. A sua missão é a de garantir o fornecimento ininterrupto de 

electricidade e gás natural, ao menor custo, satisfazendo critérios de qualidade e de 

segurança mantendo o equilíbrio entre a oferta e a procura em tempo real, assegurando 

os interesses legítimos dos intervenientes no mercado e conjugando as missões de 

operador de sistema e de operador de rede que lhe estão cometidas. 
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ENVOLVIMENTO 

No domínio da conservação da Águia-de-Bonelli, assume uma especial importância o 

projecto de “Conservação de Populações Arborícolas de Águia-de-Bonelli” financiado pela 

REN em Portugal. O projecto envolve agricultores, caçadores, gestores florestais, 

técnicos da administração central/regional/local e empresários em acções de 

conservação, atribuindo-lhes um papel significativo e valorizado e mobilizando-os para 

um papel activo na conservação da biodiversidade em geral e desta espécie em 

particular. É fundamental que a sociedade civil se familiarize com os conceitos e valores 

essenciais, como a biodiversidade, a Rede Natura 2000 e o Desenvolvimento 

Sustentável, assim como compreenda o valor do património natural e das actividades 

tradicionais e a importância económica e social da sua preservação. 

 

PROJECTO 

O projecto “Conservação de Populações Arborícolas de Águia-de-Bonelli” insere-se no 

programa LIFE-Natureza da União Europeia, em implementação pelo Centro de Estudos 

de Avifauna Ibérica (CEAI), sendo a REN entidade co-financiadora. O projecto tem como 

principal objectivo a melhoria da gestão do habitat desta espécie, criando condições 

ambientais mais favoráveis à sua presença, reduzindo os factores de mortalidade e 

aumentando a produtividade dos casais. Para tal, o projecto estipula que se realizem 

actividades de monitorização, assim como se promova o envolvimento de toda a 

comunidade, sensibilizando a sociedade civil para a necessidade e importância de 

compatibilizar as actividades económicas com a conservação da natureza. É igualmente  

objectivo desta iniciativa a definição de medidas legislativas complementares, 

recorrendo aos resultados das acções realizadas. 

 

RESULTADOS 

No âmbito de um protocolo específico estabelecido entre a REN e o CEAI como 

beneficiário do projecto de “Conservação de Populações Arborícolas de Águia-de-

Bonelli”, são esperadas contribuições com vista à minimização dos impactes ambientais 

das infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte sobre a população da Águia-de-

Bonelli no Sul do país e na zona do Douro Internacional. Estas acções compensativas 

aplicam-se nomeadamente ao nível do apoio técnico-científico e disponibilização de 
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informação relativa à localização dos territórios de reprodução e áreas de dispersão da 

espécie, bem como do aconselhamento sobre medidas a adoptar para compensação dos 

impactes. 

 

 

Mais informações em: http://www.ren.pt/  


