
CRESCEMOS
PARA SERVIR 
MELHOR

Principal///

Newsletter Informativa da PRF

#18 /// ABRIL 2019

///PRF CHEGA À POLÓNIA

///JORNADAS 
DO HIDROGÉNIO

///PRIMEIRA UAG 
NA IRLANDA

///SITL, SMALL 
SCALE LNG

Outros Destaques///

PRF NEWS



A IMPORTÂNCIA 
DE SERVIR 

MELHOR

Mensagem do Administrador///

#18 /// ABRIL 2019
PRF NEWS

Qualidade, Capacidade de Realização, Dispo-
nibilidade e Crescimento são palavras que nos 
identificam e que o mercado se habituou a pro-
nunciar sobre a PRF.   

De facto, é o nosso primeiro desígnio manter 
um elevado padrão de qualidade de serviço e 
segurança em tudo o que fazemos, no entanto o 
crescimento sustentado é igualmente um desíg-
nio da PRF. Para isso continuamos a crescer para 
novos mercados, com novos produtos e novas 
soluções tecnológicas.

Crescer traz mais desafios à organização, desde 

logo pela necessidade de mais quadros e mais 
formação dos mesmos, bem como outra dimen-
são das estruturas de apoio, desde escritórios, 
armazéns, oficinas, etc.

Agora que está concluída mais uma importante 
ampliação da nossa sede, fica reforçada a nossa 
competitividade e capacidade de produzir mais 
e melhor, tendo agora todas as condições para 
abraçar mais e novos projetos e novos desafios. 

Agradecemos a confiança depositada por todos e 
convidamos desde já todos os nossos parceiros a 
conhecerem a nova PRF.



PRF EXPANDE A SUA 
ZONA DE SERVIÇOS

Inauguração///
A PRF inaugurou no inicio de 2019 uma 
nova zona de serviços, ao expandir o seu 
edificio Sede.

Esta expansão, permite à PRF não apenas 
duplicar o espaço existente para a presta-
ção de serviços, como capacita a empresa 
para novos serviços e direccionamento 
para novas áeras de negócio.

Com o crescimento do número de Co-
laboradores, aliada aos novos serviços e 
aumento da produção de equipamentos, 
este novo Polo permite reduzir os tempos 
de fabrico, logisticas de entregas e intro-
duz ainda novas áreas, assim como melho-
rias, que vão desde o Design de Projectos 
até à Monitorização Remota dos vários 
projectos levados a cabo pela PRF, onde a 
mesma opera como prestador de serviços.

A inauguração foi marcada por um mo-
mento de homenagem a todos os cola-
boradores da empresa e familias, que têm 
contribuido para o sucesso da mesma, em 
alguns casos, ao longo de décadas.
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IRLANDA COM A 
PRIMEIRA UAG

Obras de Referência///
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A PRF efectuou a concepção, engenharia e projecto, 
construção, instalação e start up daquela que é a primeira 
Unidade Autónoma de Gás Natural a operar no País, a 
pedido da empresa PRIMALNG / CALOR IE. 

Esta estação conta também com um skid de trasfega de 
GNL equipado com bomba criogénica, de modo a ser 
possível descarregar o GNL, que é transportado em ISO 
contentores por via terrestre e marítima desde o porto 
de Roterdão. A estação fornece gás a uma das maiores 
industrias alimentares de produção de leite em pó.

PRF CHEGA À 
POLÓNIA

Obras de Referência ///

A PRF chega a mais um mercado, ao conseguir o seu primei-
ro projecto na Polónia. 

Ainda por iniciar, este projecto implica a Concepção, enge-
nharia e projecto, construção, instalação e start up de uma 
planta com um tanque vertical de LNG e vaporização atmos-
férica, em parceira com o seu Cliente PRIMALNG / GASPOL.

Novos Mercados



SISTEMAS 
DE MONITORIZAÇÃO
E CONTROLO

Serviço em Destaque///

A monitorização de UAGs e Postos de GNV,  é de ver-
dadeira importância, não apenas por garantir um olhar 
atento sobre o funcionamento de todos os compo-
nentes, como também por ser de  extrema importância 
em termos operacionais, devido ao facto de permitir 
controlar remotamente uma série de parâmetros e 
indicadores e desta forma permitir a redução dos custos 
operacionais das instalações.

A PRF disponibiliza uma solução inovadora no mercado. 
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A PRF tem apostado na qualidade certificada dos seus serviços via ISO 
9000 desde há largos anos, criando uma cultura de melhoria contínua 
de processos

Em 2019, a empresa alcança mais um marco histórico de Garantia da 
Qualidade Total, ao certificar a sua área de construção
de equipamentos Sob Pressão, de acordo com a Directiva PED (Pressu-
re Equipment Directive 2014/68/EU)

QUALIDADE 
TOTAL

Certificação///
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SMALL SCALE LNG
CONFERENCE

Conferências e Expos///

A PRF participou activamente na edição de 2019 
da SITL, uma feira de logistica e transportes, ten-
do sido parte integrante do espaço da da AFGNV 
(associação francesa do GNV). É uma feira de 
grande dimensão onde o segmento dedicado ao 
GNV tem vindo a crescer em larga escala, estando 
a associação representada com cerca de 20 mem-
bros em exposição, entre eles a PRF.

SITL
Conferências e Expos///

Paris 2019

Milão 2019    

Pela segunda vez, o Small-Scale LNG
Summit reuniu toda a cadeia de valor
dos profissionais de GNL.

A lista de oradores incluiu especialis-
tas de reconhecido mérito internac-
ional, que compartilharam as suas 
experiencias, práticas e conhecimen-
tos na área do GNL.

Como forma de divulgação dos seus 
projectos e posicionando-se assim 
num mercado cada vez mais global, a 
PRF marcou presença como expositor
neste intercâmbio de conhecimento.



  JORNADAS DO 
  HIDROGÉNIO

    Patrocinio///

O Hidrogénio é uma forma de energia que tem vindo a tomar mui-
to protagonismo dentro das diversas formas de energia renovável 
disponíveis.

Os projectos de produção e utilização de Hidrogénio são mais 
uma das novas áreas de actividade da PRF, tendo já em curso 
alguns projectos inovadores.

Aliando-se à divulgação desta energia, A PRF patrocinou este 
Evento organizado pela Associação Portuguesa para a Promoção 
de Hidrogénio.

Estas Jornadas dedicadas ao uso e aplicação do Hidrogénio como 
fonte de energia alternativa aos carbonos, teve vários paineis de 
discussão, aliados a várias apresentações e propostas, que procu-
ram soluções para a introdução do Hidrogénio nas mais diversas 
aplicações, desde a indústria até ao uso por consumidores finais, 
com foco ainda na mobilidade. 
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Torres Vedras 2019



/// Procurando soluções alternativas e investindo 
continuamente em tecnologia de ponta, a PRF é 
líder na construção de Estações de GNL e GNC.

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 
/// geral@prf.pt /// www.prf.pt

SOLUÇÕES DE 
EXCELÊNCIA AO SERVIÇO 
DA INDÚSTRIA DO GÁS

   Consultoria Energética

   Design e Implementação de Projectos 

   Desenvolvimentos de Soluções à Medida

   Construção de Instalações

   Assistência Técnica a Estações de GNL e GNC


