
Principal   ///

Newsletter Informativa da PRF

#24 / / / MAIO 2021

Outros Destaques / / /

PRF NEWS

PRF
30 ANOS

/// PRF NO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE GNL

/// NOVO
LOGÓTIPO

/// RESPONSABILIDADE
SOCIAL

/// NOVOS PROJETOS
DE REFERÊNCIA



Este ano celebramos 30 anos da PRF. São 30 anos ao 
serviço da Indústria do Gás. Foram 30 anos muito 
desafiantes, tivemos que nos reinventar muitas 
vezes, tivemos que nos adaptar, tivemos que saber 
ultrapassar as dificuldades que foram aparecendo, 
mas a verdade é que quanto tento olhar para trás e 
quando tento perceber o nosso passado, vejo, de 
facto, uma linha comum, uma linha sempre constante 
de pensamento, uma linha de atuação muito 
constante. Os nossos valores são os mesmos desde 
o primeiro dia até hoje e são esses valores, da Ética, 
do Rigor, da Solidez, da Dedicação ao Cliente e da 
Inovação que sempre nortearam a nossa atividade e 
são precisamente esses valores que queremos 
manter no futuro e em tudo o que fizermos.

Durante estes 30 anos de atividade, a PRF soube 
aproveitar as oportunidades que o mercado lhe foi 
trazendo e, sem dúvida que o projeto do Gás Natural 
em Portugal foi um marco importantíssimo na vida da 
PRF. Este projeto veio-nos obrigar a criar novas 
competências, a criar novas estruturas, obrigou-nos a 
aprender a trabalhar de uma outra forma e, claro 
está, deu-nos a oportunidade de podermos crescer 
para a empresa que somos hoje. E assim tem sido a 
forma de crescer da PRF, vamos identificando as 
oportunidades, vamos investindo na criação de valor 
e capacitação das pessoas para desenvolver as 
atividades e assim vamos crescendo de uma forma 
sustentada.

Também com o GNL aconteceu da mesma forma, 
com as UAG´s e os postos de abastecimento aos 
veículos. Surgiu a necessidade do mercado, surgiu a 
oportunidade, soubemos agarrá-la, soubemos criar 
as competências, soubemos criar a estrutura 
necessária ara desenvolver esta atividade e é hoje, 
sem dúvida, uma das principais atividades da PRF, 
representando uma parte muito importante da 
nossa atividade.

Esta fase da transição energética que estamos a 
começar a viver também traz à PRF um conjunto de 
oportunidades que, acreditamos, soubemos 
aproveitar. Soubemos identificar as necessidades do 
mercado, soubemos identificar a oportunidade, 
criámos a estrutura, criámos as competências, há 
dois anos criámos uma área só dedicada aos 
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projetos do hidrogénio, temos formado pessoas, 
temos criado capacitação dentro de casa para 
responder às necessidades do mercado e temos a 
certeza que, num futuro muito próximo, a grande 
maioria da atividade da PRF, se centrará, com 
certeza absoluta, na área dos gases renováveis.

De facto, todas as áreas de atividade em que a PRF 
atua tiveram o seu início em Portugal. Sendo um 
país pequeno, a verdade é que tem muitíssimas 
oportunidades e todas estas atividades que a PRF 
desenvolve tiveram aqui início, em Portugal, e 
depois fomos capazes de escalar e levar para muitas 
geografias. Também no caso dos projetos 
relacionados com o hidrogénio, uma vez mais 
verificamos a mesma coisa, estamos já a realizar os 
primeiros projetos em Portugal, e sabemos que 
num futuro muito próximo, teremos estes projetos 
igualmente noutras geografias, dentro e fora da 
Europa, onde estamos já a discutir diversos 
projetos para mercados como a Europa e como 
América Latina.

A indústria dos gases combustíveis está, sem 
dúvida, a atravessar momentos de grandes desafios, 
mas também claramente de grandes 
oportunidades. Independentemente dos desafios 
serem grandes, achamos que as oportunidades que 
os gases renováveis trazem a esta indústria, são 
bastante maiores do que eventuais ameaças.
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Há cerca de 20 anos, a criação do logo da PRF 
aludia à esfera armilar, do tempo dos 
descobrimentos e, com isto, estava subjacente a 
ideia da modernidade e da internacionalização.
Passados estes anos, a PRF evoluiu. Estamos 
presentes em diversos mercados, espalhados por 3 
continentes e a internacionalização já não é um 
objetivo, é uma realidade com mais de década e 
meia. Também a dinâmica da empresa é hoje outra.
Todos nós sentimos isso na PRF. Quisemos que 
este novo logotipo expressasse esta nova 
realidade.
De um símbolo que representava um desejo, o da 
internacionalização, partimos agora para um 
símbolo que representa a globalidade da PRF: um 
globo.
Este globo encontra-se desconstruído para repre-
sentar a dinâmica e a capacidade inovadora da PRF.
Também a forma heráldica foi alterada. 

NOVO LOGÓTIPO
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Apresentamos agora, um 
quadrado.
O quadrado agrega 
significados como solidez e 
rigor, valores maiores para 
a PRF.
Alterámos também o 
lettering, modernizando-o, 
mas mantivemos as cores 
que nos têm acompanhado 
ao longo destes anos, pois 
são, sem dúvida, o elemento visual que mais nos 
identifica.
Quanto ao resto, nada muda na PRF: A Ética, o Rigor, 
a Solidez, a Capacidade de Inovação e a Dedicação 
aos nossos clientes serão sempre os nossos pilares.

Temos a certeza que com todo o enquadramento e 
com todas as oportunidades que estão criadas para 
o desenvolvimento da indústria dos gases 
renováveis, sabemos que, num futuro muito 
próximo, uma parte da nossa matriz energética será, 
seguramente, baseada em gases renováveis.

Na PRF estamos muito atentos a toda esta 
transformação energética que todos teremos que 
fazer, estamos muito atentos aos temas da 
descarbonização e sabemos que trará muitas 
oportunidades para a indústria do gás e 
especialmente para a PRF.

Sabemos que a indústria do gás está em franca 
mudança. Acreditamos que o paradigma desta 
indústria, ou da indústria dos combustíveis, de uma 
forma geral, pode estar até ela própria em mudança, 
com a facilidade e com a competitividade da produ-
ção local, junto aos locais de consumo, das energias 
renováveis ou até dos gases renováveis, como o 
hidrogénio, sabemos que o paradigma do consumo e 
da utilização da energia poderá mudar e, na PRF, 
estamos preparados para operar essa mudança.

Neste ano de celebração do nosso 30º aniversário, 
quero, obviamente saudar todos os funcionários da 
PRF e felicitá-los pelos 30 anos que vão construindo 
a PRF connosco. Dizer-vos que, sabemos que as 
instituições e as organizações são as pessoas que lá 
estão e a nossa instituição é o que vocês são. O 
sucesso destes 30 anos de PRF depende 
exclusivamente de vocês e, por isso, quero felicitar-   
-vos pelo vosso comprometimento com os valores da 
PRF e com todo o empenho durante estes anos. 
Muito obrigado a todos.

Para concluir, não posso deixar de agradecer aos 
nossos clientes, que durante estes 30 anos nos têm 
brindado com a sua confiança e dizer-vos que 
estamos totalmente comprometidos em manter 
convosco o nível de serviço que sempre conheceram 
da PRF e garantir-vos que para os próximos 30 anos 
estaremos preparados para superar as vossas 
expectativas e tudo faremos com vista à vossa 
satisfação.

Paulo Ferreira
Administrador
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Inserida nas comemorações do seu 30º 
aniversário, a PRF organizou uma conferência 
internacional dedicada ao tema “Os desafios e 
oportunidades para o setor do gás na transição 
energética”.
O painel de debate reuniu responsáveis 
nacionais e internacionais de sete empresas: 
Fernando Sarasola, CEO da Molgas, Gabriel 
Sousa, CEO da GALP Gás Natural Distribuição, 
Gordon Canning, Diretor Técnico da Prima 

LNG, Laure-Anne Mounet, Diretora Adjunta de 
Vendas da GNVert/Engie, Nuno Moreira, CEO 
da Dourogás Renovável, Pedro Furtado, Gas 
Regulation and Tarifs Manager da REN, e 
Moisés Ferreira, Business Developer da PRF. A 
moderação esteve a cargo de Bárbara Silva, 
editora do Capital Verde.
A sessão de encerramento esteve a cargo do Sr. 
Secretário de Estado Adjunto e da Energia, Dr. 
João Galamba, o que muito nos honrou. 

PRF COMEMOROU 30 ANOS
COM UMA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL
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MOOV - POSTO MÓVEL DE
ABASTECIMENTO A GNL
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MOOV, é um posto de abastecimento de GNL 
móvel, e é uma solução que surgiu após 
verificarmos, a dificuldade que os diversos 
clientes que temos pelo mundo fora, que, na sua 
maioria, são comercializadores de gás, têm em 
apresentar aos seus clientes pontos de 
abastecimento num curto espaço de tempo, 
devido a todo o processo burocrático, licenças 
de construção, execução de obra civil e todas as 
demais especialidades envolvidas na 
construção de um posto de abastecimento 
standard.
Este novo conceito, não é mais do que um posto 
de GNL com as mesmas características técnicas 
do que um posto de GNL standard, mas onde 
todos os componentes estão instalados em 
cima de um semirreboque e, assim sendo, para 
além de dispensar a realização de obra civil e 

contratação de meios de elevação, tem uma 
grande facilidade e flexibilidade de instalação, 
uma vez que a unidade de enchimento, ao ser 
deslocada do semirreboque, no local de 
instalação, poder ser instalada de diversas 
formas de acordo com o que for mais 
conveniente para o cliente final. Isto é possível 
pelo facto do MOOV ser fornecido com 
tubagens flexíveis isoladas a vácuo e fichas 
elétricas de encaixe rápido, que facilitam 
bastante a instalação, permitindo que a mesma 
se efetue em menos de 2 horas.
Com esta nova filosofia de posto de 
abastecimento, não temos dúvidas que 
apresentamos aos clientes uma nova solução 
que, pela sua versatilidade e alto nível de 
desempenho os ajudarão na expansão dos seus 
negócios.



Consciente do seu papel na preservação do meio 
ambiente, a PRF desenvolveu uma ação que visa 
reflorestar a Mata dos Marrazes, em Leiria, com 
seis mil árvores de espécies autóctones, 
associando-se ao projeto de desenvolvimento do 
Plano de Gestão Florestal “re arboriz ação – 
meter as mãos na maTa”, da União das Freguesias 
de Marrazes e Barosa.
Nesta ação de reflorestação, integrada no 30º 
aniversário da empresa, serão plantadas as 
seguintes espécies autóctones: Amieira, 
Medronheiro, Freixo Comum, Carvalho 
Português, Salgueiro Branco e Castanheiro.
A PRF pretendia integrar todos os colaboradores” 
nesta ação de reflorestação, mas com as 
restrições associadas à pandemia, a mesma teve 
de ser reformulada em termos de participantes e 
foi assinalada apenas de forma simbólica.
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PRF apoia reflorestação da mata

dos Marrazes, em Leiria,

com seis mil árvores
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SOCIAL



Face à situação que vivemos e 
assumindo total 
comprometimento com a nossa 
Responsabilidade Social, a PRF - 
Gas Solutions doou 4 carros de 
medicação ao Centro Hospitalar 
de Leiria, de modo a que este 
possa reforçar a capacidade 
operacional de resposta das suas 
Unidades à pandemia que 
atravessamos.

Estes equipamentos têm sido 
requisitados para tratamento à 
Covid, mas também são muito 
necessários para acorrer a 
outras valências.

A PRF doou 4 carros de medicação ao

Centro Hospitalar de Leiria.
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EMETRO DISTINGUIDA COMO
MELHOR DISTRIBUIDOR
DA FLUKE EM ÁFRICA

A EMETRO, empresa do grupo PRF - Gas Solutions, como importador 
oficial e exclusivo dos equipamentos da marca Fluke e da Fluke 
Calibration para Moçambique, registou, pelo terceiro ano consecuti-
vo, um crescimento substancial no seu volume de negócios em toda a 
África subsariana.
Fruto da sua abnegada entrega na apresentação de soluções e acom-
panhamento dos seus parceiros em Moçambique, a EMETRO foi 
distinguida com uma menção honrosa e reconhecida pela Fluke 
Corporation como o melhor distribuidor na região, tendo em 2020 
atingido o maior crescimento entre todos os Países desta parte do 
globo.
Partilhamos este prémio e reconhecimento da Fluke Corporation com 
todos os nossos parceiros, sem os quais não teria sido possível.

#24 / / / MAIO 2021
PRF NEWS

Destaque / / /

PRF NO TRANSPORTE
FERROVIÁRIO DE GNL

A MEDWAY, cliente da PRF, adquiriu 14 conten-
tores-cisterna para o transporte de GNL, para 
transporte anual de 800 contentores, a partir de 
Sines, para as diversas Unidades Autónomas de 
Gás (UAG's), que se encontram maioritariamen-
te a norte da região do Douro. Esta operação, 
que incluirá a utilização dos terminais do 
Entroncamento, Valongo, Bobadela e Leixões, 
será feita através de uma solução intermodal, 
utilizando transporte ferroviário e rodoviário.

O comissionamento e entrada em 
funcionamento desta operação foi executado 
pela PRF, permitindo à PRF manter a sua aposta 
em novos desenvolvimentos na área do GNL.
O transporte por modo ferroviário, das 
cisternas de GNL, permite uma redução de 
cerca de 70% nas emissões de CO2, que 
representam anualmente cerca de menos 520 
toneladas de CO2 face ao mesmo transporte 
por modo rodoviário. 
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UNIDADES
AUTÓNOMAS

DE GÁS

PORTUGAL: Quarteira

Cliente: Rolear Viva

ITÁLIA: Collio 

Cliente: PrimaLNG

#24 / / / MAIO 2021
PRF NEWS



Projetos de Referência / / /

UNIDADES
AUTÓNOMAS DE GÁS

BÉLGICA: Libramont

Cliente: Laiterie des Ardennes

ANDORRA: La Comella

Cliente: MOLGAS
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POSTOS DE ABASTECIMENTO
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A Leiria Business School 
desenvolve um conjunto 
de seminários 
intitulados “Out of the 
Box”, que abordam diversas temáticas inovadoras e disruptivas, 
tendo como objetivo a partilha de ideias e opiniões sobre 
tendências, produtos, processos ou serviços, “fora da caixa” que 
possam abrir oportunidades às empresas.
A 3ª sessão do Out of the Box decorreu em março e  foi dedicada     
ao tema “Hidrogénio Verde” e o convidado foi o Diretor da Unidade 
de Negócio Hidrogénio, da PRF - Gas Solutions, Bruno Faustino.

“A Transição Energética configura um desafio social incontornável, com 
mudanças e impactos sociais e económicos profundos, dependendo de 
avanços técnicos e tecnológicos a distintos níveis.”
Este foi o enquadramento do Workshop, sobre Energias Renováveis, 
organizado pela NOVA School of Science and Technologies que elegeu 
como tema central o hidrogénio, um vetor energético rico em 
potencialidades e desafios e pleno de atualidade.
Entre o painel de convidados, esteve Paulo Ferreira, Administrador da 
PRF, que foi um dos oradores desse workshop.

Out of the Box
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CIMEIRA DE NEGÓCIOS
DA CE CPLP

De 5 a 7 de maio decorreu em Malabo, na Guiné Equatorial, a CIMEIRA DE NEGÓCIOS DA CE CPLP.
A PRF, prosseguindo uma política de expansão no Continente Africano (onde já se encontra em Angola 
e Moçambique), integrou a comitiva Portuguesa a esta cimeira que levou ao país empresas 
internacionais da Comunidade CPLP, 9 países, 4 continentes e países Observadores Associados e que 
teve como objetivo ir ao encontro das diretrizes de desenvolvimento do país em diversas áreas.

NOVA SCHOOL OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGY

Workshop energias renováveis

LEIRIA BUSINESS SCHOOL



Move with us towards the future!
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