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A transição energética, mais do que uma opção, 
é uma necessidade, é um caminho que todos 
teremos que percorrer, pois as energias ou os 
combustíveis de amanha terão que ser cada vez 
mais limpos, mais ecológicos e de fontes cada 
vez mais renováveis.

Também este é um desígnio da PRF, é um tema 
onde temos investido muito do nosso tempo e 
dos nossos recursos. 

Desde o gás natural e do GNL, ao biogás e ao 
biometano até ao hidrogénio, em todas estas 
novas formas de energia a PRF tem vindo pau-
latinamente a desenvolver projetos, quer seja 
para as diversas formas de mobilidade em subs-
tituição de outros combustíveis verdadeiramente 

mais poluentes, quer seja para a injeção e mistu-
ra nas redes de distribuição de gás natural até às 
diversas formas de produção de energia elétrica.

A contínua aposta na divulgação em novos mer-
cados e em novas geografias dos nossos pro-
dutos e serviços, aliada à qualidade, ao rigor e a 
um elevado nível de serviço e disponibilidade ao 
cliente, têm proporcionado à PRF a entrada em 
inúmeros novos mercados, tendo cada vez mais 
uma atividade verdadeiramente internacionaliza-
da.

A segurança, a qualidade e o rigoroso cumpri-
mento das metas e dos compromissos assumi-
dos, continuarão a ser os valores que nos pautam 
em tudo o que fazemos.
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Destaque///
A SONORGÁS ampliou a distribuição de 
Gás Natural em 18 novos pólos no Norte 
de Portugal, aumentando a autonomia e 
sustentabilidade da rede de abastecimen-
to de GN.
 
Este projecto, que já havia sido destacado 
na nossa edição da PRF News, de Dezem-
bro, vê assim a sua conclusão final.
 
A PRF apoiou em todo o desenvolvi-
mento e implementação e instalação das 
18 UAGs nestes locais, não cobertos até 
agora pela rede de gasodutos. 

Neste projecto, a PRF construiu também a 
rede de distribuição e redes interiores de 
utilização de Gás Natural em 4 pólos. 
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2 NOVAS UAG 
EM ITÁLIA

Obras de Referência///
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A PRF efectuou a concepção, engenharia e projecto, 
construção, instalação e start up de novas 2 Unidades 
Autónomas de Gás Natural em Itália, incluindo na ilha da 
Sardenha, com toda a logística de transportes de materi-
ais e equipamentos para o local.

Esta planta conta também com uma regaseificação força-
da com permutador de água quente e 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.

UAG NO PAÍS 
DO BREXIT

Obras de Referência ///

De entre as plantas feitas em diversos países, destacamos 
uma construída no Reino Unido para uma das maiores indus-
trias mineiras.

A construção conta com 2 tanques de GNL e um sistema de 
regaseificação com caldeiras e permutador, sendo também 
este um projecto e construção da PRF.

Grande Capacidade



UM NOVO POSTO
NO BARREIRO

Obra de Referência ///

Como contributo para a descarbonização, a PRF cons-
truiu o novo posto de enchimento de autocarros a gás, 
para os transportes públicos do Barreiro em Lisboa. É 
uma obra de referência em Portugal e está equipada 
para poder responder às necessidades de abastecimen-
to à frota de autocarros a GNC.
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CEE SSLNG
Conferências e Expos///

Lituânia 2019    

A CEE SSLNG, na Lituânia serviu para  refor-
çar os laços entre a PRF e os seus Clientes 
desta geografia, ao posicionar-se como 
solução, também no mercado das infraes-
truturas de pequena e média dimensão, no 
sector de Gás Natural. 

A PRF marcou presença como expositor 
nesta conferência e exposição.
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ALTFUELS
Conferências e Expos///

A PRF esteve presente em mais um congresso 
da GASNAM, da qual a PRF é um membro inte-
grante activo. 

Foi mais um evento que serviu para debater 
novas ideias e projectos referentes ao mundo 
do gás veicular na peninsula ibérica. Foi mo-
mento também de encontros e de networking 
com os diversos membros particpantes.

Conferências e Expos///

Madrid 2019

Madrid 2019    

A AltFuels Iberia 2019 procurou ex-
plorar e fortalecer os laços económi-
cos entre aqueles que tomam as 
principais decisões, promovendo 
interacções disruptivas tendo em 
conta a mais recente tecnologia de 
combustíveis alternativos.

A PRF marcou presença como exposi-
tor nesta conferência e exposição.

GASNAM



  UMA FACIM
  PRESIDENCIAL

    Feiras///

A PRF voltou à FACIM, a Feira Internacional de Maputo de 2019, 
naquela que foi a 55º Edição, para mostrar aquilo que tem feito 
no sector do Gás Natural, quer pelo mundo fora, quer no apoio 
de base que tem vindo a trazer ao sector do Gás Natural, naquele 
País.

Recorde-se que Moçambique tem actualmente algumas das 
maiores reservas de Gás Natural do Mundo, que apenas agora 
começaram a ser efectivamente exploradas.

O papel da PRF tem vindo a desenvolver-se de forma estratégica 
e de apoio ao desenvolvimento de infra-estruturas de base, que 
possam contribuir para a criação de verdadeiras infra-estruturas 
de distribuição ao longo de vários pontos do país, tendo sido vista 
como um “player” determinante pelas mais altas figuras politicas 
do país.
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Moçambique 2019



 

PORQUE É O GÁS
QUE NOS MOVE

/// Há mais de 20 anos que investimos em inovação 
tecnológica e soluções alternativas, na implemen-
tação de Estações de Abastecimento, para os nos-
sos Clientes. Hoje investimos também na nossa 
frota de veiculos a Gás Natural e no meio ambiente, 
porque é o Gás que nos move. 


