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Infra-estruturas para utilização de gás em Unidades 

Fabris, incluindo os postos de regulação e medida, 

tubagem e ligação de equipamentos.

Soluções para o abastecimento de gás natural a  

veículos (GNC  - Gás Natural Comprimido e GNL  - Gás

Natural Liquefeito) de utilização pública ou para o 

abastecimento de frotas privadas.

Postos de Abastecimento 
a Veículos - GNC e GNL 

Instalações Industriais Sistemas de Abastecimento 
de GNL Para Navios

Soluções para o abastecimento de navios que utilizam o 

GNL como combustível.

Infra-estruturas de armazenagem e regaseificação de 

GNL, para abastecimento com gás natural em regiões 

não abrangidas pela rede de gasodutos.

UAG - Unidades Autónomas 
de Gás Natural 
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Redes subterrâneas para transporte e distribuição de 

gás nas diversas gamas de pressão.
Execução de Instalações de gás em edifícios novos e 

existentes do mercado residencial e terciário.

Serviços técnicos e comerciais de apoio às empresas 

distribuidoras de gás.

Redes e Serviços 
Domésticos

Redes de Distribuição de Gás

Equipamentos destinados ao recondicionamento de 

garrafas de gás, testes, certificação e recolocação em 

serviço.

Serviços de Metrologia / Calibração em Moçambique. 

Representação de marcas de equipamentos entre as 

quais, FLUKE CALIBRATION, ISA TEST e BAKER 

HUGHES - GE (General Electric). 

Novo Operador / Marca de Gás (GPL) em Garrafa no 

mercado Angolano. Dispondo de Parque de 

Armazenagem e estação de enchimento própria.

Unidades de Armazenagem de GPL, Estações de 

Enchimento de Garrafas e Sistemas de Paletização.

Requalificação 
de Garrafas de Gás

Enchimento e Distribuição 
de Gás



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 2018 traga sucesso ao nível 

pessoal e profissional.

Desejamos-lhe um Feliz Natal 

e um Próspero Ano Novo!
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