
REN – o negócio deles não é o fio, é a guita.

Incapazes de disfarçar o seu incómodo, os responsáveis da REN têm vindo a aumentar a carga 
de agressividade da sua argumentação contra as populações. Esta prática é reveladora do 
desespero com as consequências que este confronto poderá trazer à actuação futura da 
empresa e, por arrasto, ao que um dos seus técnicos designou como o “negócio do fio”.

Vejamos, como exemplo do que foi dito, a forma como, ao longo dos últimos 2 anos, a empresa 
foi manipulando a informação em torno de uma das soluções propostas pela população para os 
troços mais problemáticos: o enterramento da linha. 

De uma fase inicial, em que se negava a possibilidade de tal solução, passou-se para a teoria 
das grandes dificuldades técnicas e custos elevadíssimos. O passo seguinte foi o de tentar 
provar que não há benefícios, o que foi rapidamente desmentido por estudos feitos no Reino 
Unido. Por fim, e para tentar virar a opinião pública contra as populações afectadas, o 
argumento fatal: até se admite o enterramento, mas o seu custo terá reflexos na conta de 
electricidade de todos nós…

Não é preciso um tratado de psicologia aplicada para explicar o que leva uma empresa que, só 
no ano de 2006, teve um resultado líquido de 550 milhões de euros e gastou 1,5 milhões com 
os salários dos seus 5 administradores, a não cumprir decisões judiciais e a chantagear a 
população desta maneira obscena. Basta atender ao seu historial e ao quadro dos principais 
accionistas para percebê-lo.  

A REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A., foi criada em 1994 como subsidiária da EDP para o 
transporte de energia. Esta sociedade surge num quadro de abertura de mercado que se 
começava a desenhar, apontando-se para a sua manutenção na esfera exclusivamente 
pública, uma vez que se tratava da estrutura de transporte.
 
Em 2000, o Estado adquire 70% da REN à EDP, empresa que começara a ser privatizada em 
1997. Este capital foi depois vendido pelo Estado a si próprio: de Setembro desse ano a 
Janeiro de 2007, as acções foram compradas pela CGD (20%) e pela Parpública (50%), duas 
empresas detidas integralmente pelo Estado.

Entretanto, a EDP alienou parte do capital da REN que ainda detinha, vendendo 4 lotes de 5% 
à Rede Eléctrica de Espanha e a 3 empresas que nada têm a ver com o sector energético: a 
Gestmin, presidida por Manuel Champalimaud, a Oliren, dos irmãos Oliveira, e a Logoenergia, 
sociedade gestora ligada à família De Botton.

Em 2006, o grupo REN foi profundamente reorganizado, sendo as consequências mais visíveis 
deste processo a sua transformação em REN - Redes Energéticas Nacionais. SGPS, S.A. 
(Janeiro de 2007), e a privatização, por oferta pública, de 24% do capital da empresa (19% da 
Parpublica e 5% da EDP). Esta última operação teve lugar em Julho, altura em que José 
Penedos disse à LUSA que, na sua opinião, o Estado deverá ficar apenas com 20% do capital, 
privatizando o restante. 

Actualmente, a REN actua em duas áreas de negócio principais: o transporte de electricidade 
em muito alta tensão e a gestão técnica global do Sistema Eléctrico Nacional; e o transporte de 



gás natural em alta pressão e a gestão técnica global do Sistema Nacional de Gás Natural. 
Estes negócios resultam da liberalização destas indústrias, sendo enquadrados, no nosso país, 
por diplomas governamentais (os dois mais importantes são de 2003 e de 2006) que vieram 
impor as exigências da União Europeia para o sector energético.
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