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Interconexão de gás
Fluxo inverso – Portugal (RF PT)

ESTADO-MEMBRO(S) 
ENVOLVIDO(S)
Portugal

PROMOTOR(ES) DO PROJETO
Ren Gasodutos
http://www.ren.pt/

DADOS TÉCNICOS BÁSICOS
Extensão: 75 km
Capacidade: 4 bcm/ano

ORÇAMENTO
Custo total do Projeto:  
49 milhões de euros
Custo total das atividades do PEER:
21,4 milhões de euros,dos quais
  Promotor(es): 10,7 milhões de euros
  Apoio PEER: 10,7 milhões de euros 

(percentagem de financiamento 
de 50%)

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
DO PEER1

Data de início:  
15 de dezembro de 2010
Data de término:  
31 de dezembro de 2013

MAIS INFORMAÇÕES
Comissão Europeia, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministério Português  
da Economia e do Emprego
http://www.min-economia.pt/

Atualizado em outubro de 2013

1.  Atividades cofinanciadas ao abrigo do PEER

OBJETIVOS
Este projeto abrange a construção de um gasoduto bidirecional de 75 km, para transporte 
de gás natural a alta pressão entre Portalegre-Guarda e Cantanhede-Mangualde, Portugal.

IMPACTO DO PROJETO
O Projeto irá contribuir para o reforço da segurança do aprovisionamento na Península 
Ibérica, na medida em que o seu desenvolvimento será extensivo à criação de uma terceira 
interligação com a rede espanhola de transporte de gás. 

O Projeto insere-se ainda no quadro da Iniciativa Regional de Gás Natural para o Sul da 
Europa, que tem por objetivo integrar o Mercado Ibérico de Gás Natural no mercado de gás 
europeu.

RESUMO DAS ATIVIDADES (COFINANCIADAS AO ABRIGO DO PEER)
O financiamento ao abrigo do PEER apoia a construção de 48 km de gasodutos de transporte 
de gás natural a alta-pressão, entre a Estação de Junção de Mangualde, já existente, e uma 
nova Estação de Junção em Celorico da Beira.

ANDAMENTO DO PROJETO EM OUTUBRO DE 2013
As obras de construção estão em fase de conclusão.

Prevê-se que este projeto entre fase operacional até ao final de 2013.
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