
// destaque
. Mensagem de Boas Festas   

// em foco

. Posto de abastecimento em Espanha

. UAG em França

. Utilização de GNL como combustível marítimo

www.prf.pt

15#
// newsletter

dezembro // 2016

PRF
Gás, Tecnologia 

e Construção, SA info



info 15#
/ /  n e w s l e t t e r

dezembro // 2016

// destaque

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

Desejamos-lhe um Feliz Natal 

Festas Felizes
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PRF . Gás, Tecnologia e Construção, SA

GNV (Gás Natural Veicular)

Postos de abastecimento 
em Espanha 

UAGs em França
(Unidades Autónomas de Gás)  

Fruto da aposta contínua na área de negócio do GNV, e no 

reconhecimento das suas competências por parte dos 

seus clientes, a PRF concluiu mais um posto de 

abastecimento de gás natural, desta vez no sul de 

Espanha, em Algeciras.

A partir do GNL, a instalação possibilita o abastecimento 

quer de GNC, quer de GNL.

A totalidade do projeto, conceção e construção da 

instalação foi realizada pela PRF. 

No seguimento da atividade no mercado Francês e centro 

da Europa, a PRF tem já o reconhecimento por parte dos 

operadores deste mercado, tendo neste momento já 

concluído e colocado em serviço diversas UAGs. 

Sendo a Europa um mercado em clara expansão ao nível da 

utilização do GNL, este é um mercado em que a PRF 

na área da engenharia e construção destas infraestruturas. 

Representando atualmente uma referência na área da 

construção de infraestruturas de abastecimento de GNV, 

nos diversos mercados onde está presente, a PRF 

consolida assim a sua posição na construção de postos de 

Este posto de abastecimento representa um importante 

passo para o mercado Espanhol, pois vem possibilitar o 

abastecimento de GNL no sul do país, uma área que se 

natural para veículos. 

valorização do conhecimento dos seus quadros técnicos e 

da sua capacidade de realização de projetos no mercado 

construção das infraestruturas nos mais diversos e remotos 

locais de instalação, contribuindo desta forma para uma 

maior qualidade e competitividade dos nossos produtos e 

serviços.
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Utilização de GNL como 
combustível marítimo 
Atenta às diretivas ambientais na área das emissões de 

gases poluentes provocadas pelos navios, que 

consequentemente originaram fortes desenvolvimentos na 

área da propulsão dos navios com gás natural, a PRF aposta 

no desenvolvimento de soluções para o abastecimento de 

navios com GNL. 

A PRF está já a participar no desenvolvimento de diversos 

projetos de bunkering, colocando-se assim ao serviço dos 

seus clientes para o desenvolvimento deste tipo de 

soluções. 

A PRF - Projetos de bunkering 


