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2019 foi mais um ano de grandes desafios, em 
que voltámos a crescer em diversas frentes e a 
desenvolver novas áreas de atividade em merca-
dos e geografias cada vez mais diversificados. 

Um ano em que expandimos as nossas infraes-
truturas com vista a proporcionar melhores 
condições de trabalho e a um importante refor-
ço da nossa capacidade produtiva para melhor 
podermos dar resposta em tempo oportuno às 
necessidades dos clientes.

A redução da nossa pegada ecológica continua 
a ser uma preocupação constante também na 
PRF. Entre várias medidas que temos implemen-
tado, com vista à melhoria da nossa eficiência 
ambiental, adquirimos recentemente uma frota 
de veículos a GNV.  Apesar de muito jovem e 
ainda com poucos quilómetros percorridos, esta 
frota de veiculas a GNV já demostrou a grande 
vantagem da solução dos veículos a GNV, não só 
em termos da importante redução de emissões, 
como também pela importante redução nos 
custos de exploração da referida frota, espe-
cialmente pela importante redução do custo do 
combustível.

A descarbonização da economia é cada vez mais 
uma necessidade, e os gases renováveis são 
cada vez mais uma parte importante da solução 
para esta transição energética.  A PRF não é 
alheia a esta necessidade e os projetos com ga-

ses renováveis como o Hidrogénio e o Biometano, 
vão tendo cada vez mais na PRF um peso e uma 
importância relevante. 

O foco no cliente e na qualidade dos equipa-
mentos e serviços que prestamos, aliado ao ple-
no cumprimento dos compromissos assumidos, 
continuarão a ser o nosso principal objetivo. Mais 
do que crescer, continuaremos focados no nosso 
maior ativo que é a plena satisfação dos nossos 
clientes.

Sabemos que a melhor forma de reconhecermos e 
agradecermos a confiança que os nossos clientes 
continuam a depositar na PRF, é prestar-lhes um 
serviço que supere as suas expectativas, e é essa a 
nossa determinação e é nisso que continuaremos 
a investir as nossas energias.

Encerramos mais um ano conscientes que cumpri-
mos em pleno as difíceis metas a que nos propu-
semos, mas com a responsabilidade, ambição e 
ousadia de querermos e podermos ser melhores 
no próximo ano.

Um especial agradecimento a toda a equipa da 
PRF por toda a disponibilidade, dedicação e empe-
nho, que tiveram neste 28º ano da vida da PRF.

Um Santo e Feliz Natal e votos de um 2020 pleno 
de sucessos.



NOVA FROTA DA PRF
MOVIDA A GÁS 

Destaque///
A PRF intregrou de forma definitiva todo 
o ADN da sua própria identidade na 
forma como se move, ao ampliar de forma 
significativa a sua frota de veiculos a gás. 

Após a introdução da nossa primeira 
viatura no decorrer de 2019, é com 
enorme orgulho que passamos a ser cada 
vez mais movidos pelo gás. 

Acreditamos que faz todo o sentido que 
os serviços que fornecemos sejam aplica-
dos também à forma como nos movemos. 

As soluções que implementamos para for-
necimento de gás natural nos postos dos 
nossos parceiros, fazem também de nós 
Clientes fidedignos.
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EXPANSÃO DO ALUGUER 
OPERACIONAL

Obras de Referência///
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A PRF expandiu a sua oferta de serviço de apoio aos seus 
parceiros ao introduzir mais valor à forma como se opera a in-
fraestrutura de gás em UAGs e Postos de Abastecimento, agora 
também em França, para os seus Clientes ENGIE e PRIMA 
LNG, oferecendo um serviço de aluguer de UAGs e postos de 
GNL portáteis.

A nossa experiência no desenvolvimento, instalação e ma-
nutenção dos mais diversos tipo de infraestruturas, aliadas a 
uma forte ferramenta de gestão remota e quadros altamente 
especializados, acaba por concentrar os nossos Clientes no seu 
próprio negócio e rentabilidade do mesmo.

1ª UAG DA PRF 
NA BÉLGICA

Obras de Referência ///

Com o reconhecimento dos nossos clientes e a abertura a 
novos mercados, surge o primeiro projeto da PRF na Bélgica, 
com a construção de uma UAG para a indústria do setor 
alimentar.

França



A PRF tem o privilégio de ser parceira na concessão e 
construção de uma estação de enchimento de garrafas 
de gás (propano) e tornar acessível uma solução energé-
tica inovadora.
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PROGÁS EM ALTA
Internacionalização///

Angola 2019    

A Progás, a empresa do Grupo responsável 
pelo enchimento e distribuição de gás engar-
rafado em Angola, obteve um dos mais eleva-
dos níveis de crescimento desde a sua imple-
mentação, tendo ainda aumentado também 
a sua presença ao melhorar e expandir a sua 
rede e qualidade da infraestrutura existente.

PROJETO DE 
ENCHIMENTO GPL

Inovação///
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GASNAM
Patrocinios///

A PRF foi patrocinadora do último workshop sobre 
Hidrogénio, organizado pela Associação Portuguesa de 
Hidrogénio.

Foi mais um evento que serviu para debater novas 
ideias e projetos referentes à evolução do Hidrogénio 
como fonte alternativa de energia, em Portugal. Foi 
também um momento de encontros e de networking 
com os diversos membros.

Conferências e Expos///

Lisboa 2019

Lisboa 2019    

A PRF patrocinou o evento da GASNAM em Dezembro de 
2019, realizado em Lisboa, participando na discussão do 
painel relativo às soluções para a mobilidade. 

Neste evento a PRF abordou ainda a sua oferta, tendo em 
conta os diversos tipos de combustiveis, desde os mais 
convencionais e generalizados, assim como a sua capaci-
tação e aposta no Biogás e Hidrogénio.

WORKSHOP
HIDROGÉNIO



A PRF foi reconhecida como a melhor empresa a operar 
no Distrito de Leiria, de entre as 250 maiores empresas 
a operar nesta Região, em 2019. 

Este reconhecimento diz-nos muito, primeiro porque 
é esta a comunidade onde nascemos e onde nos ba-
seamos e, segundo, porque mais do que a dimensão, a 
nossa aposta passa sempre pela qualidade e pelo “fazer 
melhor”. 
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RECONHECIMENTO
Premiações///

BCP 2019    

A PRF recebeu, no final de 2019, a distinção 
no sector de comércio e serviços dos prémios 
Horizontes, do Millennium BCP. 

Em Dezembro foi-nos entregue oficialmente 
este prémio que passará a figurar no nosso 
Hall of Fame, para que continuemos a me-
lhorar e tentar alcançar horizontes ainda mais 
longinquos nos anos que se avizinham.

MELHOR EMPRESA 
DA REGIÃO

Premiações//

Jornal de Leiria 2019    



/// Na PRF tivemos um ano em pleno, que nos fez 
crescer e evoluir. 

Sabemos que esse crescimento é fruto do crescimento 
de cada um dos nossos parceiros e que enquanto cada 
um de vocês crescer e continuar a ter novos desafios, 
nós iremos continuar a ajudar-vos a dar o próximo 
passo, com uma solução que leve o gás até onde mais 
precisa. 

Desejos de um ano cada vez mais juntos e a trabalhar 
em conjunto.

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

QUE EM 2020
ESTEJAMOS CADA
VEZ MAIS JUNTOS


