
 
 

 
 

 

 EMPRESA 

 

1º Leilão de Garantias de Origem decorre com sucesso 

A REN, na qualidade de Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO), 
realizou, no dia 28 de julho, o 1º leilão de Garantias de Origem (GOs) em 
Portugal, tendo sido apresentadas a leilão cerca de 3.4 milhões de GOs, 
divididas em 8 lotes, com 2.4 milhões referentes a agosto e setembro de 
2020 e 1 milhão de abril de 2021. No total foram vendidas cerca de 2.8 
milhões, cerca de 82% do total oferecido, tendo a procura sido superior à 
oferta em 5 dos lotes. 
 
O leilão contou com a participação de 15 entidades, nacionais e 
estrangeiras, das quais 13 resultaram adjudicatárias. "Os preços atingiram 
os 0.43€, para as GOs de 2021, e variaram entre os 0.10€ a 0.25€ para as 
GOs de 2020", informa Miguel Jerónimo da equipa da Gestão Comercial, 
área que gere a atividade de emissão e gestão de Garantias e Certificados 
de Origem em Portugal de que a REN é a entidade responsável. 
 
O interesse demonstrado pelos participantes, acrescenta Isabel Fernandes, 
diretora da Gestão Comercial da REN, comprova o "sucesso desta 
operação" que constitui "o último grande passo para a criação de um 
mercado nacional de GOs de energia elétrica totalmente funcional". 
 



 
 

 
 

As GOs com apoios à produção representam mais de 70% do total emitido 
em Portugal, o que torna a realização dos leilões fundamental para 
funcionamento do mercado de GOs, dinamizando e assegurando a liquidez 
necessária, sendo expectável que, a partir de agora, Portugal venha a 
assumir um perfil claramente exportador e um papel bastante mais 
representativo no mercado europeu de GOs.  
Mais informação sobre o leilão pode ser consultada 
em https://www.omip.pt/pt/leiloes-GO 
 

Sobre as GOs 
As Garantias de Origem são certificados eletrónicos que permitem a 
diferenciação energética, assegurando aos consumidores que a energia que 
consomem foi produzida a partir de uma determinada fonte e tecnologia. 
Essa diferenciação "verde" é um atributo transacionado em mercado, 
separadamente da energia, e que pode ser livremente adquirido e usado 
em qualquer zona geográfica, independentemente dos fluxos reais de 
energia. Trata-se de um mecanismo internacional, normalizado a nível 
europeu, de apoio à produção de energia renovável e que é coordenado 
por uma associação europeia designada por AIB-Association of Issuing 
Bodies da qual a EEGO faz parte desde julho de 2020. 
 
Em Portugal, a Entidade Emissora de Garantias de Origem (EEGO), missão 
atribuída à REN, é a entidade responsável pela emissão e gestão de 
Garantias e Certificados de Origem.   A atividade da EEGO iniciou-se a 2 de 
março de 2020, altura que foi disponibilizada publicamente a plataforma 
que suporta a atividade, que recebeu o primeiro pedido de adesão logo no 
dia seguinte. Em abril, a EEGO iniciou formalmente o processo de adesão à 
AIB que viria a ser concluído a 1 de julho, data a partir da qual as GOs 
emitidas em Portugal passaram a poder ser transacionadas no mercado 
europeu. A 2 de junho concretizou-se a primeira emissão de GOs e, em 
outubro, a primeira operação internacional e a primeira auditoria a uma 
instalação de produção.  
 

https://www.omip.pt/pt/leiloes-GO


 
 

 
 

De acordo com a legislação portuguesa, é obrigatória a emissão de 
Garantias de Origem à produção de energia a partir de fontes renováveis 
que beneficie de apoios ao preço ou ao investimento. No entanto, nos 
termos da legislação em vigor, os produtores não podem usufruir dessas 
GOs, devendo estas ser entregues à Direção-Geral de Energia e Geologia 
(DGEG), que as pode transacionar através de leilões, devendo os resultados 
líquidos desses leilões ser posteriormente deduzidos aos sobrecustos com 
a aquisição de energia elétrica a partir de fontes de energia renováveis, 
revertendo assim para os consumidores. 
 
Mais informação relativa ao leilão pode ser consultada 
em https://www.omip.pt/pt/leiloes-GO 
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Energia renovável abastece 63% do consumo de energia 
elétrica nos primeiros oito meses do ano 

A produção de energia renovável abasteceu 63% do consumo de energia 
elétrica em Portugal nos primeiros oito meses do ano. A hidroelétrica foi 
responsável por 28%, a eólica 25%, biomassa 7% e a fotovoltaica 3,6%. A 
produção não renovável abasteceu 30% do consumo, repartida por gás 

https://www.omip.pt/pt/leiloes-GO


 
 

 
 

natural com 28% e carvão com 2%, enquanto os restantes 7% 
corresponderam a energia importada. 
  
Em agosto, o consumo de energia elétrica registou uma variação homóloga 
de 0,4%,, ou 0,3% considerando a correção dos efeitos de temperatura e 
número de dias úteis. No período de janeiro a agosto o consumo cresceu, 
face ao mesmo período do ano anterior, 2,0%, ou 2,7%  com correção de 
temperatura e dias úteis.  Relativamente a 2019, registou-se um recuo de 
2%. 
  
Ainda em agosto, as condições para a produção eólica foram desfavoráveis, 
com o índice de produtibilidade respetivo a registar 0,83 (média histórica 
igual a 1), enquanto na produção hidráulica os valores não são significativos 
nesta altura do ano. A produção renovável abasteceu 42% do consumo, a 
não renovável abasteceu 32%, enquanto o saldo importador assegurou os 
restantes 26%. 
  
No acumulado do ano, o índice de produtibilidade hidroelétrica situou-se 
em 1,14 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica em 0,97 
(média histórica igual a 1). 
  
  
No mercado de gás natural, registou-se uma contração em agosto, face ao 
mês homólogo do ano anterior,  de 21%, com quebras de 36% no mercado 
de produção de energia elétrica e de 7,6%, no segmento convencional, que 
abrange os restantes consumos. A quebra no segmento convencional 
deveu-se a reduções em grandes clientes. 
 
No período de janeiro a agosto, o consumo de gás natural, registou, face ao 
período homólogo do ano anterior, uma contração de 2,2%, com o 
crescimento de 5,8% no segmento convencional a ser insuficiente para 
compensar a queda de 16% no mercado elétrico.  Relativamente ao mesmo 
período de  2019, registou-se uma diminuição de 6%. 
 
 



 
 

 
 

 

 EMPRESA 

 

Stevie Awards distinguem Relatório & Contas de 2019 da 
REN com prata 

O Relatório & Contas de 2019 da REN - Redes Energéticas Nacionais foi 
premiado com o Stevie de Prata, categoria de Melhor Relatório Anual para 
empresas privadas, na  18ª edição dos  International Business Awards.  
 
Esta não é a primeira vez que o Relatório & Contas da REN é premiado com 
este galardão, tendo sido escolhido pelo júri dos Stevie Awards pela 
primeira vez em 2012. O trabalho desenvolvido pela REN nestes relatórios 
anuais tem sido alvo das mais diversas distinções ao longo dos anos.  
 
Os Stevie Awards, atribuídos desde 2002, são um dos principais prémios 
mundiais para o setor empresarial, com oito categorias distintas. Na edição 
deste ano foram mais de 3800 as organizações concorrentes, distribuídas 
por 65 países. As empresas são classificadas de 0 a 10, sendo que a que tiver 
a melhor nota atribuída pelo júri recebe o Stevie de Ouro. Todas as 
empresas com uma nota superior a 8, tal como sucedeu com a REN e outras 
duas companhias, são premiadas com um Stevie de Prata. 
 
Entre os vencedores dos Stevie Awards ao longo dos anos estão empresas 



 
 

 
 

como a Acer Inc., Apple, BASF, BT, Ford Motor Company, ING, Procter & 
Gamble, Roche Group e Samsung. 
 
O Relatório e Contas digital 2019 da REN teve o desenvolvimento do 
conceito gráfico e do webdesign a cargo das agências White e By. 
 
 

 

 EMPRESA 

 

Projeto Tower-Track em fase de finalização 

Está praticamente concluído o projeto Tower-Track, um projeto nascido na 
REN que tem como objetivo criar uma rede de acessos em formato digital 
aos ativos da empresa. Ideia original de Gonçalo Pintado da Exploração da 
Elétrica, nasceu da necessidade que o próprio sentia no decorrer das suas 
atividades de dispor, de uma forma sistematizada e centralizada, de 
informação atualizada dos acessos aos apoios da rede de Muito Alta Tensão 
(MAT) que permitisse a deslocação de uma forma simples e eficaz. 
 
Apresentada numa sessão de trabalho do grupo dos Innovation Leaders 
2019/2020, desde cedo, esta ideia revelou o potencial para passar a projeto 
com aplicação a outras áreas da REN, nomeadamente na Exploração do Gás 
(Natural).  
 



 
 

 
 

"É muito interessante quando uma ideia de projeto é apresentada e 
discutida num grupo de pessoas com várias valências e diferentes 
experiências e se identificam sinergias para a sua aplicação a outras áreas 
de negócio da REN", refere Inês Santos, Gestora de Inovação deste projeto, 
que congratula "a concretização das ideias em projetos concretos e, neste 
caso particular, já em fase de finalização, a corroboração da utilidade do 
mesmo nomeadamente para quem executa atividades no terreno, 
suportando assim as necessidades das Áreas Operacionais". 
 
No total, no âmbito deste projeto foram traçados os acessos a 18400 apoios 
de linhas de Muito Alta tensão (MAT), 205 estações de Gás (Natural) e 1460 
postes de marcação do gasoduto, que ficarão disponíveis no SIG - Sistema 
de Informação Geográfica, através da aplicação Geo-REN.  De forma a 
garantir a qualidade do produto final, foram ainda asseguradas atividades 
de controlo de qualidade da informação. 
 
Para Gonçalo Pintado a concretização desta ideia é motivo de "grande 
satisfaço" que espera que "seja muito útil e ajude os seus principais 
utilizadores a desempenharem melhor as sua tarefas". A maior satisfação, 
acrescenta o colaborador, "foi a de trabalhar com diferentes áreas e colegas 
e, no fim do projeto, perceber que todos trabalharam para um mesmo 
objetivo e sentiram este projeto como seu". 
 
De cariz transversal, este projeto contou com uma equipa de projeto 
(Inovation Team) diversificada, constituída pelos seguintes elementos: 
Gonçalo Pintado, enquanto promotor e gestor do projeto, Inês Santos, da 
área de Inovação Operacional, e com os especialistas Pedro Marques, da 
área de Servidões e Património, João Lobo, da Gestão de Ativos, Luís 
Ribeiro, da Exploração de Gás, André Remédio, do Investimento, e André 
Duarte, dos Sistemas de Informação.  
 
"A vantagem destas equipas pluridisciplinares e cobrindo as várias áreas de 
negócio e cadeia de valor é que este projeto, que visou a recuperação do 
histórico, permitiu desde cedo a identificação de novas necessidades como 
a introdução de alterações aos Cadernos de Encargos das novas obras e 



 
 

 
 

remodelações e na informação proveniente das obras executadas 
diretamente pelos promotores, de forma a permitir uma contínua 
atualização da informação dos acessos aos novos ativos da REN", realça Inês 
Santos.  
 
Terminados agora os trabalhos de desenvolvimento e implementação, 
segue-se uma fase de testes e também de iniciativas para divulgação e 
formação aos potenciais utilizadores do GEO-REN desta nova 
funcionalidade. 
 
Assista aqui ao vídeo dos Innovation Leaders 2019/2020 onde foi 
apresentado este projeto.  
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Auditoria APCER confirma certificações do Sistema de 
Gestão Integrado da REN 

Estão confirmadas todas as certificações dos Sistema de Gestão Integrado 
QAS e a sua extensão às atividades da gestão Comercial da REN PRO. O 
Parecer da APCER foi dado a conhecer no início de agosto no seguimento 
da auditoria Renovação das certificações de Qualidade (ISO 9001) e 
Ambiente (14001), de Acompanhamento da certificação em Segurança e 

https://intranet.ren.pt/pt-PT/ferramentas/media_center/media/programa_innovation_leaders___1__edicao/


 
 

 
 

Saúde do Trabalho (ISO 45001) e de Extensão da certificação QAS às 
atividades da Direção de Gestão Comercial, realizada de 2 a 9 de julho. 
 
De acordo com o relatório de avaliação da APCER, no âmbito dos 
normativos Qualidade e Ambiente, a REN demonstrou, de uma forma geral, 
capacidade para atingir os objetivos definidos, com a implementação de 
ações eficazes, evidenciado pela melhoria contínua e pela ausência de 
situações recorrentes no decorrer deste ciclo de certificação. "Nos últimos 
três anos, os objetivos têm sido atingidos praticamente na sua 
totalidade/de uma forma global demonstrando assim a melhoria contínua." 
 
A Auditoria confirmou ainda a extensão da certificação QAS a todas as 
atividades da Direção de Gestão Comercial da REN PRO, deixando de existir 
qualquer restrição no âmbito da certificação desta empresa. 
  
 
Com a confirmação da renovação/manutenção/extensão das certificações 
do Sistema de Gestão Integrado da REN, está assim concluído o ciclo de 
certificação QAS de todas as atividades das seguintes empresas do Grupo: 
REN SGPS, Rede Elétrica Nacional, REN Gasodutos, REN Armazenagem, REN 
Atlântico, REN Serviços, REN Telecom, Enondas, R&D Nester e REN PRO. 
 
A todos os envolvidos, Francisco Parada, responsável QAS - a área que 
assegura a coordenação operacional do processo de auditorias da REN - 
agradece o empenho e colaboração. "Gostaria de agradecer a colaboração 
e empenho de todos e das vossas equipas ao longo deste processo, num 
contexto ainda limitado pela pandemia da COVID-19. Em especial, gostaria 
de, em nome do QAS, agradecer aos colegas que estiveram connosco a 
participar nas auditorias em obras, edifícios e instalações da REN e felicitar 
a direção de gestão comercial pelo sucesso durante esta auditoria e que irá 
possibilitar a certificação QAS das suas atividades." 
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Identificação de tamanhos de Vestuário Técnico em 
curso 

Concluído o processo de contratação do serviço de aquisição e distribuição 
de vestuário técnico, está em curso, até 21 de setembro, o processo de 
identificação de tamanhos dos vários trabalhadores e trabalhadoras das 
equipas técnicas para produção das respetivas peças de vestuário. 
 
Fruto das limitações existentes devido à COVID-19, o sistema de 
identificação de tamanhos será efetuada através da introdução de dados 
na plataforma da Iturri (fornecedor do vestuário) denominada "findmysize" 
(https://findmysize.iturri.com/). Esta plataforma é suportada apenas para 
as versões recentes dos principais navegadores, como Chrome, Firefox, 
Safari e Edge, e apresenta o idioma de acordo com a configuração do 
Windows. 
 
O preenchimento por cada trabalhador(a) identificado(a) pelas Direções 
deve ser realizado de acordo com as orientações definidas no no Guia de 
Usuário Find My Size (ver aqui), acedendo à plataforma com os seguintes 
dados: 
·       Utilizador: ren-xxxxxx (n.º de identificação REN sem o "e") 
·       Password: findmysize 

https://findmysize.iturri.com/
https://intranet.ren.pt/static-img/2021-09/2021-09-02111542_0106eee7-9039-4128-ab88-61e033dba8e4$$91dbd13a-7dda-46a5-8b0a-822cb3698fca$$8797ABE5-3CFA-4F48-BE74-3151E601BE71$$Newsletter$$pt$$1.pdf


 
 

 
 

  
O preenchimento do formulário para determinação dos tamanhos das 
várias peças para cada colaborador(a) deve ser realizado até ao próximo dia 
21 de setembro. 
  
Em caso de dificuldades no preenchimento, a área de QAS está disponível 
para prestar todo o apoio necessário através das colegas Cláudia Santos 
(927408882) e Sónia Vieira (927523678), que coordenam este processo no 
ACSO-QAS. 
 

 

 EMPRESA 

 

R&D Nester alcança 3º lugar na competição Internacional do IEEE sobre 
Artificial Intelligence e Machine Learning 

O R&D Nester alcançou o 3.º lugar na competição IEEE ODS competition on 
building energy consumption forecasting, com a sua ferramenta 
AI.Forecasting, num total de 42 participantes. 
 
Os resultados finais desta competição, que decorreu durante a semana de 
14 e 18 de junho, foram divulgados no dia 27 de julho, durante a reunião 
geral da IEEE Power & Energy Society que se realizou em Washington, DC, 
onde Ângelo Casaleiro investigador do R&D Nester apresentou a 
ferramenta AI.Forecasting. 
 



 
 

 
 

"A apresentação final do R&D Nester foi muito bem acolhida, originando 
interesse, diversos comentários e questões por parte da assistência e 
restantes participantes. Gerou-se assim um debate final bastante 
interessante sobre a metodologia desta ferramenta desenvolvida pelo R&D 
Nester, no âmbito do projeto GIFT, um projeto de inovação financiado pela 
Comissão Europeia que visa descarbonizar as ilhas europeias através da 
aplicação de múltiplas soluções inovadoras, tais como sistema de energia 
virtual, sistemas de gestão de energia para portos, fábricas e residências, 
melhor previsão de abastecimento e consumo, visualização por meio de 
plataforma GIS, para além de sistemas de armazenamento inovadores, 
permitindo sinergia entre as redes elétrica, de aquecimento e de 
transporte", esclarece o colaborador. 
 
Para Nuno Souza e Silva,  diretor geral do R&D Nester, o lugar alcançado na 
competição confirma a mais-valia desta solução desenvolvida "em casa", o 
papel que o Centro de I&D em Energia da REN e da State Grid desempenha 
no âmbito do futuro do sector - refletido inclusive na própria assinatura da 
marca "R&D Nester - Creating a Smart Energy Future!" - e de que "melhores 
previsões são fundamentais para contribuir para um sistema energético 
mais eficiente e mais seguro durante o processo de transição energética". 
 
Competição passo-a-passo 
Durante a competição, a cada dia da semana, os participantes tinham 
de fornecer as suas previsões de consumo para o dia seguinte. 
Imediatamente após o término do prazo para envio, eram fornecidos 
os dados reais do respetivo dia, para que pudessem ser utilizados 
para gerar o próximo output. 
 
Para construir e refinar os modelos de previsão, em meados de abril, 
foi fornecido um ano completo de dados históricos. 
 
Duas semanas antes da semana da competição, foram facultados os 
restantes 40 dias de dados históricos - referente ao período 
imediatamente anterior aos dias a serem previstos. 
 



 
 

 
 

Por fim, durante a semana da competição, os dados referentes ao 
último dia foram disponibilizados diariamente. 
 
Para mais informação: 
site da Competição IEEE ODS 
Projeto GIFT 
2021 IEEE PES GM - site da Conferência 
 

 

 PESSOAS 

 

Emissão especial dá a conhecer “novas energias”! 

É já no próximo dia 8 de setembro que vai poder conhecer, em primeira 
mão, a "energia" contagiante dos 15 novos trainees REN numa emissão 
digital muito "especial" conduzida pelos trainees 2020/2021 num registo 
descontraído e ao melhor género televisivo.  
 
Histórias de um ano que passou, as expectativas e algumas curiosidades e 
manias de quem chega, preenchem a grelha do "talk show" Trainees REN 
2021 a que poderá assistir, na manhã do dia 8, em formato digital.  
 
Para aceder ao link da transmissão, os colaboradores e colaboradoras 
interessados devem enviar mail para rh-ren@ren.pt até ao dia 3 de 
setembro. 

http://www.gecad.isep.ipp.pt/smartgridcompetitions/
https://www.rdnester.com/pt-PT/fields_and_projects/projects/projeto_gift__jan_2019___dez_2022_
https://pes-gm.org/2021/
mailto:rh-ren@ren.pt


 
 

 
 

 
No dia 8 de setembro não perca a estreia absoluta desta "nova energia"! 
 
 
 

 
 

 SUSTENTABILIDADE 

 

Ecocircuito da Encosta do Sol: um sucesso que está a 
inspirar a renaturalização da região 

A criação de uma ligação ecológica em contexto natural, mais 
concretamente uma cintura verde entre a cidade de Braga e a Serra do 
Carvalho, foi o embrião do Ecocircuito da Encosta do Sol que o Prémio AGIR 
2018 ajudou a desenvolver. Passaram três anos e não há margem para 
dúvidas: o Ecocircuito cresceu perfeitamente e é atualmente um sucesso 
em Gualtar, uma freguesia de Braga. 
 
Em 2018, o Projeto Encosta do Sol foi distinguido com o segundo lugar pelo 
júri do Prémio AGIR e, desde então, o (pré)Ecocircuito concluiu em 2020 o 
primeiro ano completo da sua existência registando um aumento de 470% 
da utilização dos seus caminhos e carreiros imediatamente envolventes. De 
2019 para 2020, segundo números da Organização, a utilização do 
Ecocircuito triplicou, e, em comparação com 2019, até março de 2021 



 
 

 
 

aumento seis vezes, estimando-se que, em 2020, já tenha sido percorrido 
por mais de 30 mil visitantes. 
 
Segundo Nuno Alpoim, da cooperativa Bonus Itineris, responsável pelo 
projeto, "a adesão registada no Ecocircuito da Encosta do Sol pode, 
atualmente, ser estimada com bastante precisão, recorrendo a dados 
globais georreferenciados de aplicações móveis de prática de caminhada. A 
partir de tais fontes, obtemos algumas estimativas que evidenciam que as 
expetativas iniciais [de aproximadamente 10 mil utilizadores por ano, n.d.r.] 
pecaram por escassas". No entanto, também estes números pecam por 
escassez, segundo o responsável, já que são apenas monitorizados 
utilizadores que percorreram o Ecocircuito a pé ou a correr, não incluindo 
"utilizadores de bicicleta que, neste caso em concreto, representam uma 
parte importante", refere Nuno Alpoim.  
 
O balanço é, portanto, completamente positivo. Como refere o responsável 
da Bonus Itineris, "a implantação do Ecocircuito da Encosta do Sol não só 
impulsionou a descoberta desta área tão sensível, mas também a 
consequente sensibilização para a sua preservação e para a sua 
renaturalização".  
 
Plantadas 200 árvores autóctones 
O segundo lugar no Prémio AGIR significou a entrada de 15 mil euros no 
projeto. A Bonus Itineris utilizou-os na sua totalidade na implantação do 
projeto no terreno, em ações de divulgação, ações de renaturalização e 
ações de dinamização. Nuno Alpoim explica: "foi efetuado o estudo da 
componente ambiental da Encosta do Sol, o que originou a criação de 
conteúdos informativos e interpretativos que se encontram no terreno; foi 
implantado o Ecocircuito com sinalética de encaminhamento e informativa; 
procedeu-se à limpeza do Charco e à plantação de 200 árvores autóctones 
ao longo do Ecocircuito; foram dinamizadas visitas guiadas interpretativas; 
foi divulgado o projeto e o Ecocircuito junto de entidades locais promotoras 
de visitas". 
 



 
 

 
 

A pandemia de Covid-19 veio, que veio perturbar o arranque do projeto, 
previsto para o início de 2020, acabou por, a médio prazo, segundo Nuno 
Alpoim, impulsionar o uso do Ecocircuito dada a cada vez maior 
necessidade das pessoas de estarem ao ar livre. "Os tempos iniciais da 
pandemia, aproximadamente entre março e abril de 2020, repercutiram-se 
numa tímida adesão dos cidadãos, na medida em que a generalidade do 
país encontrava-se em confinamento. Contudo, de abril em diante, a 
adesão explodiu." 
 
Após a implantação e o primeiro ano de ações de renaturalização, de 
dinamização e de divulgação, O Ecocircuito da Encosta do Sol tem registado 
um constante crescimento orgânico de visitantes e dos impactos 
esperados, como explica o responsável da Bonus Itineris. Algo fomentado 
também pelas constantes ações de dinamização de que é alvo, 
nomeadamente por parte da Casa da Ciência de Braga, que tem no 
Ecocircuito o seu laboratório de campo para as atividades de ciência cidadã 
e de educação ambiental em contexto natural. 
 
Para a cooperativa que Nuno Alpoim lidera, o prémio atribuído pelo AGIR 
ao projeto da Encosta do Sol "capacitou a Bonus Itineris no sentido de 
potenciar o impacto das ações que desenvolve no âmbito da sua 
responsabilidade social", que continua empenhada em desenvolver e 
implantar soluções de renaturalização do território num contexto de 
sustentabilidade ambiental. 
 
Iniciativa já deu "frutos" 
"Hoje, em 2021, pode-se já reconhecer que o Projeto Encosta do Sol 
cumpriu realmente o desiderato de funcionar como prova de conceito e as 
sementes que lançou já germinaram", acrescenta Nuno Alpoim, dando dois 
exemplos concretos. Na freguesia vizinha de Este (São Pedro), encontra-se 
atualmente em fase de implantação, pela Bonus Itineris, o "Ecocircuito do 
Rio Mau" e, na freguesia de Carvoeiro (concelho de Viana do Castelo), já 
está implantado o "Ecocircuito da Corga da Padela". "São dois exemplos de 
percursos pedestres ligeiros cujo intuito principal é o de proporcionar a sua 
renaturalização", fornecendo ao mesmo tempo contextos privilegiados 



 
 

 
 

para a sensibilização ambiental e para o usufruto por parte da população. 
Os mesmos princípios que regeram o projeto Encosta do Sol. 
 
O projeto que ficou em segundo lugar no Prémio AGIR 2018 foi, segundo 
Nuno Alpoim, "inovador". "Quer ao nível das parcerias que envolveu para o 
seu lançamento, quer sobretudo no facto de ser um projeto-piloto e prova 
de conceito de intervenção no território", visando em simultâneo 
salvaguardar a biodiversidade, sensibilizar para a educação ambiental e 
encaminhar os cidadãos para uma possibilidade de vivência e usufruto 
natural quotidianos, numa lógica transversal de sustentabilidade. Ao 
assumir-se como "um Projeto promotor da Sustentabilidade em diversas 
componentes, revela-se consequentemente como uma iniciativa 
promotora do desenvolvimento socioeconómico nos termos dos Objetivos 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ainda que de cariz local", 
conclui Nuno Alpoim. Missão cumprida, diga-se! 
 
Saiba mais sobre este projeto aqui e fique a conhecer todas as edições dos 
Prémios AGIR aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ren.pt/pt-PT/sustentabilidade/premio_agir/premio_agir_2018/
https://www.ren.pt/pt-PT/sustentabilidade/premio_agir


 
 

 
 

 

 SUSTENTABILIDADE 

 

Liga para a Proteção da Natureza garante restauro 
ecológico com o financiamento do Orçamento 
Participativo REN 

O troço correspondente ao percurso que atravessa a Quinta da Moenda e 
a Quinta do Prazo, em Vila Nova de Poiares (Coimbra) foi intervencionado 
pela Liga para a proteção da Natureza (LPN) que, com o apoio da REN, 
realizou um restauro ecológico numa extensão total de 500 metros.  
 
O principal objetivo desta ação foi acabar com o domínio de espécies 
exóticas que foram invadindo a galeria ripícola e avançando pela 
envolvente, roubando espaço à floresta nativa. Os trabalhos decorreram de 
forma faseada, permitindo a eliminação e contenção da progressão de 
acácias (espécie exótica e invasora), por via do seu corte raso e/ou 
descasque, e promoção das espécies autóctones, como freixos, salgueiros 
e sabugueiros. 
 
A candidatura da LPN foi uma das quatro vencedoras do Orçamento 
Participativo REN (OPR) do 4.º trimestre de 2020, por voto dos 
colaboradores da REN. Esta organização tem como principais objetivos 
contribuir para conservação da Natureza através de atividades que 



 
 

 
 

compreendem a investigação e implementação de projetos de conservação 
e a promoção da cidadania ambiental incentivando a participação pública 
através de ações de formação e educação ambiental.  
 
Pode consultar as intervenções que foram feitas na Quinta da Moenda com 
o apoio do OPR da REN na galeria em baixo e assistir ao vídeo aqui.  
 
Orçamento Participativo REN - 4.º Trimestre 2021 
Atualmente está em curso o processo referente ao 4.º Trimestre do OPR 
que já apoiou, em 2021, 12 projetos, numa abrangência de sete distritos e 
nove concelhos. 
 
Concluída a fase de candidaturas, no dia 31 de agosto, em breve, será 
aberta a votação a todos os colaboradores e colaboradoras da REN que 
poderão eleger os projetos e causas a quem reconheçam mérito e 
considerem por isso merecedores de financiamento ao abrigo desta 
iniciativa que se enquadra na Política de Responsabilidade Social e na 
Estratégia de Sustentabilidade da empresa de apoio e proximidade às 
comunidades locais e proteção ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Qi_qB73Qrk


 
 

 
 

 

 SUSTENTABILIDADE 

 

Cercisiago de Sines adquire novos equipamentos com 
financiamento do Orçamento Participativo da REN 

Cadeirões articulados e elevador elétrico para pessoas com mobilidade 
reduzida foram os equipamentos adquiridos pela Cercisiago de Sines 
para os Lares de Sines e Santiago do Cacém com o apoio obtido através do 
Orçamento Participativo da REN (OPR) do 3.º Trimestre 2021. 
 
A candidatura da Cercisiago foi uma das quatro vencedoras dessa edição do 
OPR de 2021 por voto dos 231 colaboradores e colaboradoras da REN que 
elegeram também o projeto de sustentabilidade energética e económica 
da Ala Nun'Alvares de Gondomar,  o Programa de Apoio na Incontinência 
da Alzheimer Portugal e o projeto de âmbito Nacional da Rede Solidária do 
Medicamento. 
 
Atualmente está em curso o processo de lançamento do último OPR deste 
ano (concluída a fase de candidaturas, em breve será lançada a fase de 
votação) que já apoiou 12 projetos, numa abrangência de sete distritos e 
nove concelhos. 
 



 
 

 
 

 

 SUSTENTABILIDADE 

 

Banco Social da União de Freguesias do Centro Histórico 
do Porto agradece "ajuda preciosa" 

"Muito obrigada por toda a amabilidade e colaboração com o Banco Social 
desta União de Freguesia! A vossa ajuda foi preciosa!", assim o diz Sofia 
Lopes, Técnica Superior da Instituição, que agradeceu os donativos 
recolhidos no âmbito da campanha solidária de recolha de bens essenciais 
nas instalações REN Portgás, em junho. 
 
A entrega de todos os donativos foi realizada no início de julho nas 
instalações do Banco alimentar de Cedofeita, com o apoio e coordenação 
dos colegas Joaquim Barbosa e Nazaré Monteiro, da Área Comercial - Zona 
2, da Direção Comercial de Redes. 
 
No âmbito desta campanha foram doados bens alimentares perecíveis, 
designadamente massa, arroz, óleo, azeite e todo o tipo de enlatados 
(feijão, grão-de-bico, fruta, salsichas, atum);  artigos da 1ª infância e 
calçado para adulto.  
 
O Banco Social da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto  apoia 
atualmente 250 famílias, num total de 460 pessoas, sendo que destas, 83 
são crianças, um número crescente resultante do surgimento da pandemia 



 
 

 
 

onde uma grande parte da população destas freguesias  viu os seus postos 
de trabalho terminados. 
 
 

 

 CAMPUS REN 

 

Masterclass “O Formador de Alto Impacto REN” 

"O Formador de Alto Impacto REN" é o tema da primeira Masterclass ao 
abrigo do Campus REN que, no dia 23 de Setembro, entre as 11h e as 
13h,  dá a conhecer, aos formadores internos, estratégias e ferramentas 
que facilitem a dinamização de sessões de formação em formato online. 
  
Para Paula Almeida, este tipo de iniciativa irá permitir "conhecer as 
ferramentas mais adequadas para prender a audiência e tornar dinâmica e 
interativa a formação". A responsável da Regulação destaca a mais-valia 
desta ação que acredita que terá efeitos práticos no módulo da Regulação, 
do Programa Fundamentos de Energia do Campus REN, que, conforme 
explica, "no modelo presencial foi sendo melhorado com o feedback das 
sessões anteriores, porém, como se vai estrear em modelo remoto, poderá 
agora beneficiar desta Masterclass".  
  
A Masterclass tem como objetivo ajudar os formadores internos e 
colaboradores da REN a dinamizarem sessões de formação em modelo 



 
 

 
 

remoto sem perder o impacto das sessões presenciais. A dinamização está 
a cargo da MTW (parceiro dos programas da escola comunicação do 
Campus REN) e está aberta a todos os colaboradores e formadores internos 
REN que tenham interesse em participar.  
  
As inscrições devem ser submetidas até 8 de setembro para o 
email campus.ren@ren.pt com conhecimento da respetiva chefia. 
 

 

 CAMPUS REN 

 

Levantamento de necessidades de formação 2022 

Em setembro arranca o processo de identificação de necessidades de 
formação para o próximo ano. Esta etapa tem início no dia 13 e termina no 
dia 24 e constitui a base para a definição do Plano de Formação 2022, o qual 
requer a participação ativa e envolvimento de todos - chefias e 
colaboradores(as). 
  
Tal como nos anos anteriores, esta etapa é suportada por uma plataforma 
disponibilizada pela área de Cultura e Desenvolvimento de RH, onde as 
chefias e os diretores podem registar e validar as necessidades de formação 
dos seus colaboradores para o ano de 2022. 
 
 

mailto:%20campus.ren@ren.pt


 
 

 
 

Consulte na intranet (aqui) os programas e calendário da formação 
transversal para 2022, sendo que as formações específicas devem ser 
identificadas pelas áreas durante o processo. 
  
Questões adicionais podem ser esclarecidas junto da equipa de Cultura e 
Desenvolvimento da direção de Recursos Humanos (Cláudia Feliciano ou 
Sara Pereira). 
 

 

 CAMPUS REN 

 

Programa Fundamentos de Energia regressa em 
setembro 

O mês de setembro traz, como é habitual, o regresso do Programa 
Fundamentos de Energia. Depois de, em maio, o módulo Gestão Técnica do 
Sistema Global ter sido completado, o Programa volta agora com os 
módulos Regulação e Modelo de Negócio, nos dias 14 e 16 de setembro, e 
Gestão de Ativos no dia 27 de setembro.  
  
O Programa Fundamentos de Energia tem decorrido em formato online, em 
virtude do contexto pandémico, e conta com a participação de formadores 
internos que têm como missão proporcionar um conhecimento base sobre 
o negócio da REN e esclarecer, refletir e debater sobre os temas atuais da 
empresa. 

https://intranet.ren.pt/pt-PT/pessoas/campus_ren/


 
 

 
 

  
Calendarização das sessões e mais informações estão disponíveis na 
Intranet em Pessoas> Campus REN> Formação Transversal. 
 

 

 CYBERUP 

 

E se alguém espreita sobre o seu ombro? 

Quando estiver em público, seja numa esplanada, café ou restaurante ou 
até nos transportes garanta que ninguém está à espreita enquanto insere 
passwords ou consulta informação corporativa ou sensível. Mantenha as 
suas notas e/ou ecrã do portátil reservados para si. 
 
Pessoas mal-intencionadas podem estar mais perto de si do que aquilo que 
possa pensar inicialmente. Por isso, assegure-se que está num ambiente 
seguro e esteja atento ao que se passa à sua volta sempre que consulta e 
trabalha com informação importante e de acesso reservado. 
 

https://intranet.ren.pt/pt-PT/pessoas/campus_ren/formacao_transversal_2/


 
 

 
 

 

 AGENDA 

 

23º edição do Programa VIVA em setembro 

Em setembro inicia mais uma edição do Programa VIVA que dá as boas 
vindas aos novos colaboradores da REN, incluindo os 14 novos Trainees que 
entram na empresa no próximo dia 8 de setembro.  
 
A iniciativa conta, como habitual, com o apoio de formadores internos e 
decorre em formato online, fruto do atual contexto e das restrições 
existentes para a realização de eventos/formações presenciais. 
  
A novidade desta edição é a inclusão de um novo módulo dedicado à 
Portgás (consulte a tabela em baixo as datas e os horários das sessões).  
  
As sessões estão abertas a todos os colaboradores e colaboradoras, e não 
apenas aos recém-chegados(as), bastando para tal enviar um e-mail 
para campus.ren@ren.pt (com Cc da chefia) com indicação dos dias e 
sessões a que pretendem assistir. 
 

mailto:campus.ren@ren.pt


 
 

 
 

 
 

 

 AGENDA 

 

“Pausas conscientes” voltam em setembro nos dias e 
horários habituais 

A partir de 1 de setembro, as "Pausas Conscientes" retomam a atividade 
nos dias e hora habituais, todas as terças e sextas-feiras, em formato online, 
às 10h30. 
 
As "Pausas Conscientes" integram o conjunto de ações regulares de saúde 
e bem-estar da REN promovidas, em parceria com a Fundação INATEL, no 



 
 

 
 

âmbito do subeixo Saúde do Programa NÓS do qual já faziam parte as aulas 
semanais de yoga e de treino funcional.  
 
Com uma duração de 10/15minutos, e abertas a todos os colaboradores, as 
sessões são orientadas por técnicos especializados, com base em técnicas 
variadas de yoga, relaxamento e meditação guiada ou exercícios 
respiratórios e posturais e pretendem proporcionar um momento de 
paragem, de respiração e de reflexão. 
 
Para ter a sua "Pausa" só precisa de manifestar o seu interesse via mail 
para nos@ren.pt.   
 

 

 AGENDA 

 

Aulas de yoga regressam após férias no mesmo formato e 
horário 

Terminado o período de férias, as aulas de yoga regressam a 8 de setembro 
(inclusive), no dia e horário habituais, mantendo-se o formato online (via 
Zoom). 
 
Susana Alexandre orienta as sessões online que estão abertas a todos os 
colaboradores independentemente da sua localização e edifício a que estão 
afetos. 

mailto:nos@ren.pt


 
 

 
 

 
As aulas de yoga são uma iniciativa promovida, em parceria com a Fundação 
Inatel, no âmbito do Programa NÓS, eixo Equilíbrio-Saúde, e decorrem 
semanalmente em formato zoom. 
 
Esclarecimentos adicionais e pedidos de inscrição podem ser remetidos via 
email para nos@ren.pt. 
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