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Feliz Natal 
e um Próspero 

Ano Novo

A todos os clientes, amigos
e parceiros da PRF

Que nesta época Natalícia impere a felicidade 
e a harmonia e que 2015 seja repleto de sucessos 

e grandes realizações, a título pessoal 
e profissional.
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Construção de Novos 
Postos de Abastecimento 
de Veículos

Nova Unidade Fabril para a 
Manutenção e Requalificação 
de Garrafas em Moçambique

Assente nos objetivos estratégicos de vanguarda 
tecnológica e inovação, em 2014 a PRF deu mais um 
passo importante no reforço da sua posição de destaque 
na área do gás natural para veículos (GNV) em Portugal, 
com a construção de mais um posto de gás natural 
comprimido (GNC) a partir de gás natural liquefeito 
(GNL) e o início da construção de outros três postos de 
GNC e GNL, cuja conclusão se perspetiva para o primeiro 
trimestre de 2015.

Abraçando os desafios que advêm do desenvolvimento de 
negócios além-fronteiras, 2014 veio reforçar e amadurecer a 
estratégia de internacionalização da PRF, tendo a empresa 
aumentado significativamente o investimento nos mercados 
externos em que marca presença. Nomeadamente em 
Moçambique, a empresa instalou uma unidade fabril 
dedicada à manutenção e requalificação de garrafas de GPL 
em Maputo.

A construção destes postos representa um passo 
determinante para a massificação do uso de gás natural 
no setor dos transportes em Portugal como um 
combustível competitivo, disponível, seguro e acima de 
tudo, amigo do ambiente.

Para a construção dos referidos três novos postos de 
abastecimento a PRF irá fazer-se valer, mais uma vez, de 
toda a experiência técnica e valências operacionais 
continuamente melhoradas com a execução de projetos 
anteriormente realizados na área do GNV, pretendendo, 
desta forma, dentro das suas capacidades, contribuir 
para a promoção do uso do gás natural como 
combustível viável e seguro para o setor dos 
transportes em Portugal.

Este projeto representa um marco importante para a PRF, na 
medida em que vem reforçar os seus objetivos estratégicos 
em matéria de responsabilidade social, pelo aumento 
significativo da sua força de trabalho através da 
incorporação de colaboradores locais nos seus quadros. 
A estes novos elementos da nossa equipa será assegurada 
formação técnica rigorosa, garantindo a transferência do 
know-how necessário não só à boa execução das tarefas 
produtivas, mas também à sua própria segurança.

Para além da componente humana, a PRF teve também 
especial atenção aos elementos técnicos e operacionais 
inerentes a um projeto desta natureza, garantindo que todo 
o processo produtivo se encontra dotado dos equipamentos 
e requisitos necessários para assegurar os mais elevados 
níveis de segurança e qualidade exigidos.

// em foco

PRF . Gás, Tecnologia e Construção, SA



NEXT INFO

// Novo Site PRF

// Projetos de Referência

PRF - GÁS, TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO, S.A.
E.N. 356/1 - Km 5,8 - Alcogulhe
2400-821 Azoia - Leiria
Portugal

Tel +351 244 830 800
Fax +351 244 871 089
E-mail geral@prf.pt
www.prf.pt

info
13#

newsletter


