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São os votos da PRF a todos os seus clientes, 
amigos e parceiros.

Que esta época Natalícia seja repleta de luz e 
felicidade e que 2016 traga sucesso ao nível 

pessoal e profissional.

Desejamos-lhe um Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo!
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Conclusão de três novos 
postos de GNC e GNL

Início de atividade em França

É com grande satisfação que anunciamos a conclusão 
dos três novos postos de gás natural comprimido (GNC) e 
gás natural liquefeito (GNL), conforme anunciado na 
última newsletter PRF.

A PRF no âmbito do seu projeto de Expansão e 
Internacionalização, iniciou em 2015 a sua atividade em 
França, com a abertura de escritório local.

Localizados na Azambuja, em Matosinhos e no Picoto – 
St. Maria da Feira, permitirão aos nossos clientes 
disponibilizar ao Público o abastecimento de viaturas 
ligeiras a GNC e viaturas pesadas a GNC e GNL. 
Deste modo, mais que duplicarão a capacidade de 
abastecimento de veículos a GNL em todo o território 
Nacional.

Os novos postos contribuem para o reforço da posição 
de liderança da PRF na construção de postos de abas-
tecimento de veículos a gás natural.

Pretende-se com esta representação suportar a aposta no 
mercado Francês, tendo como objetivo fortalecer a nossa 
capacidade comercial e técnica.
Além do normal desenvolvimento da atividade da PRF, 
tendo em conta as oportunidades que o mercado Francês 
apresenta, o nosso foco assenta nas seguintes unidades 
de negócio:
• UAG - Unidades Autónomas de Gás Natural; 
• GNV - Gás Natural para Veículos.
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