
 
 

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, S.G.P.S., S.A. | Sociedade Aberta 
Sede: Avenida dos Estados Unidos da América, n.º 55, Lisboa 

Capital social: 534.000.000 Euros 
Pessoa coletiva e matrícula na CRC de Lisboa n.º 503 264 032 

 

 

 
1 

 

COMUNICADO 

 
 

REN acorda trespasse parcial da concessão de armazenamento subterrâneo 

de gás natural da Galp Energia 
 

 

A REN exerce, através da REN Armazenagem, empresa que detém 

integralmente, a atividade concessionada de armazenamento subterrâneo de 

gás natural em Portugal.  

A Galp Energia, através da sua participada Transgás Armazenagem, detém 

igualmente uma concessão de armazenamento subterrâneo de gás natural 

localizada no Carriço, concelho de Pombal.  

A REN e a Galp Energia acordaram a transmissão parcial da concessão desta 

última, integrando a transmissão das duas cavidades atualmente existentes, 

dos direitos de construção de duas cavidades adicionais e dos demais direitos 

e obrigações associados a estes ativos, operação a formalizar por via de um 

trespasse parcial a favor da REN Armazenagem da referida concessão da 

Transgás Armazenagem.  

Esta transação encontra-se sujeita à obtenção das aprovações legais e 

contratuais aplicáveis e à confirmação de que da transmissão não resultarão 

alterações regulatórias, o que se espera possa vir a acontecer até ao final do 

corrente ano. 

O preço a pagar pelo trespasse parcial da concessão é de € 71.742.329,47 

(setenta e um milhões, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e vinte e 

nove euros e quarenta e sete cêntimos), por referência a 30 de junho de 

2014, estando este valor sujeito a ajustamento em função da data da 

conclusão da transação. 

Através desta operação a REN dá continuidade aos seus objetivos e à sua 

vocação estratégica de operador de infraestruturas de transporte de 

eletricidade e de gás natural, passando a ser a detentora da totalidade das 

infraestruturas de armazenamento subterrâneo de gás natural atualmente em 

exploração em território nacional aquando da conclusão da transação.  
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Em resultado desta operação, a relação entre os utilizadores e o operador de 

infraestruturas de armazenamento de gás natural passará a ser simplificada, 

na medida em que passarão a ser unificadas numa única entidade a gestão e 

publicação de capacidade de armazenagem existente e em exploração, 

beneficiando também de um relacionamento comercial direto, indo assim de 

encontro a um objetivo que as Autoridades do sector têm procurado desde 

sempre operacionalizar. 

 

 

Lisboa, 28 de Julho de 2014 
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