


 GNL é uma solução que já faz parte da realidade do sector, que “encara a
combinação entre a componente ambiental e a redução do custo de com-
bustível, como os principais vetores de escolha em matéria de transporte”,

adianta Nuno Afonso Moreira, presi-
dente executivo do Grupo Dourogás.

Logística Moderna - A redução de
emissões de CO2 e o recurso a tecno-
logias alternativas é já uma reali-
dade. O GNL já faz parte das
tomadas de decisões dos transporta-
dores profissionais? 
Nuno Afonso Moreira - O GNL está
definitivamente posicionado no mapa
de pensamento dos transportadores
profissionais e operadores logísticos
que encaram a combinação entre a
componente ambiental e a redução do
custo de combustível, como os princi-
pais vetores de escolha em matéria de
transporte.
O grande salto tecnológico do gás na-
tural veicular aconteceu sobretudo a
partir do momento em que, no trans-
porte profissional, entenda-se trans-
porte pesado de mercadorias e carga
geral, passou a ser possível percorrer
distâncias superiores a 1.400 km de-
vido à capacidade de armazenagem de
GNL em tanques criogénicos nos ca-
miões de longo curso. E é aqui que re-
side, em nossa opinião, a mudança de
paradigma do transporte profissional,
onde o custo por quilómetro, tecnica-
mente designado por TCO – Total
Cost of Ownership, pode ser objeto de uma redução muitíssimo substancial, em
virtude de existir uma tecnologia madura, ecologicamente mais limpa, que per-
mite assegurar conexão entre pontos localizados a distâncias maiores. 
Temos hoje, como disse atrás, uma tecnologia madura, experimentada e com-
provada em vários segmentos de negócio: transporte de mercadorias; transporte
de combustíveis; carga geral; recolha seletiva de resíduos sólidos; transporte de
passageiros; distribuição door-to-door, ou seja, das operações mais simples às

mais complexas e exigentes, dos percursos mais curtos ao longo curso nacional
e internacional.
Não há dúvida que a transposição da Diretiva Comunitária 2014/94 sobre infraes-

truturas de combustíveis alternativos,
através do Dec. Lei 60/2017 de 9 de
Junho veio dar um alento particular ao
setor a nível nacional, porém temos a ex-
petativa que as entidades competentes
possam ir um pouco mais além em ma-
téria legislativa, nomeadamente na cons-
trução de um quadro legal de apoios
financeiros para a aquisição de viaturas
(ligeiras e pesadas) mais ecológicas e
menos geradoras de passivos ambientais,
assim como na redução do ISV para veí-
culos híbridos que utilizam preferencial-
mente o gás natural como combustível
principal, em detrimento dos combustí-
veis derivados do petróleo. 

Como é que o mercado percepciona as
vantagens do GNL e do fator preço,
até em comparação com o preço do
gasóleo? 
A questão fundamental que hoje se co-
loca é a de saber até que ponto esta im-
previsibilidade e esta montanha russa
de preços que dependem de fatores
complexos e exógenos à vontade dos
agentes económicos, são compatíveis
com o exercício de uma atividade eco-
nómica, cuja rentabilidade e viabili-
dade, está fortemente indexada ao
preço do petróleo. A nossa visão, e que
de alguma forma tentamos partilhar

com o mercado, é de que a vida das famílias, o poder aquisitivo destas e os re-
sultados económicos das empresas de transportes (sobretudo estas pelo peso
que o combustível representa no todo dos respetivos custos operacionais) não
pode ficar refém de fatores que escapam por completo à necessária estabilidade
da curva de custos com os combustíveis. Repare-se que somente nos últimos 4
meses, e de acordo com os dados oficiais da Direção Geral de Energia, o preço
do gasóleo simples disparou 11%, ainda assim menos que a variação relativa da










      
    



à diversidade de gama e de modelos de viaturas movidas com gás natural. 

No decorrer do mês de Maio foram entregues 5 viaturas Seat Leon TGi GNC
ao Grupo Dourogás. Qual a relevância desta aquisição?
Somos um grupo económico cuja exposição em termos de atividade económica
está centrada na distribuição e comercialização de gás natural, quer em mercado
regulado, quer em mercado liberalizado. Operamos igualmente enquanto comer-
cializador de eletricidade em regime de mercado livre. Neste quadro, é perfeita-
mente racional que a frota de viaturas profissionais do grupo esteja comprometida
com objetivos de sustentabilidade ambiental e de promoção dos combustíveis al-
ternativos. A nossa opção pela SEAT, no caso concreto destas 5 novas viaturas li-
geiras, ficou em grande parte a dever-se ao elevado empenho institucional que este
construtor espanhol tem estado a protagonizar no âmbito da mobilidade a gás na-
tural. É reconfortante assistirmos ao foco dos principais construtores na colocação
em mercado, em condições competitivas de preço, de motorizações eficientes a gás
natural. É um sinal positivo! Foi um caminho ingrime aquele que decidimos trilhar
quando em 2014 começámos a investir na rede de abastecimento de gás natural
veicular. Hoje, ao olharmos para trás, vemos que não estamos sozinhos nesta con-
tenda. É reconfortante sabermos que fomos pioneiros a nível nacional e hoje, existe
todo um cluster do gás natural veicular que vai ocupando o seu espaço e assumindo
uma posição forte no setor.

O que prevê para daqui a 10 anos ao nível dos Transportes de Mercadorias e
da Navegação, bem como o impacto na Supply Chain?
Essa é a chamada pergunta do “milhão de dólares”. As metas comunitárias, de
resto já transpostas para o ordenamento jurídico nacional, são claras e contun-
dentes no que respeita ao chamado “Clean Power for Transport”, um Livro
Branco orientador da União Europeia que, paulatinamente, se tem vindo a tra-
duzir em ações temporalmente balizadas no que respeita à descarbonização de
todo o setor dos transportes.
Em Portugal, mais de um terço da energia consumida está no setor transporta-
dor (não só terrestre e marítimo, como aéreo e ferroviário). Paralelamente, o
setor dos transportes é ainda responsável pela fatia de leão das emissões de gases
com efeito de estufa e um setor que, apesar dos enormes avanços em matéria de
tecnologia e eficiência, não tem traduzido a desejável redução em termos de
emissões poluentes. Como tal, é absolutamente crucial a existência de um qua-
dro mobilizador de vontades para que esse desiderato possa traduzir-se na rea-
lidade.
O atual quadro restritivo, tanto na navegação marítima com as Zonas ECA
(Emission Control Areas), como na mobilidade terrestre onde o gás natural per-
mite reduções de 20% nas emissões de CO2, 95% na emissão de partículas sus-
pensas, sendo isento de emissões de dióxidos de enxofre, faz-nos acreditar que
no longo prazo o gás natural será o combustível do futuro, sendo que, no mo-
mento presente, vai afirmando o seu espaço dadas as inequívocas vantagens ao
nível da segurança, da disponibilidade à escala mundial, do menor custo e dos
benefícios ambientais que incorpora.

 



cotação internacional do barril de brent, daí que não seja de vaticinar, no hori-
zonte mais curto, uma redução efetiva no preço dos combustíveis derivados do
petróleo.
Se estamos a comunicar bem as vantagens, sobretudo económicas, mas também
ambientais do gás natural? É fundamental vencer os obstáculos e as resistências
naturais a uma mudança de paradigma no que toca aos combustíveis alternati-
vos, designadamente ao gás natural, porquanto é a única alternativa ecologica-
mente positiva, tecnologicamente madura e compatível com o exercício de todo
o tipo de operações, desde a mera distribuição em contexto urbano, até aos per-
cursos mais longos e de maior tonelagem.
Acreditamos que a notoriedade do Gás Natural Veicular é hoje, também e em
larga escala, fruto das opções estratégicas já tomadas no passado por alguns dos
nossos parceiros de longa data.

Que benefícios é que as empresas transportadoras retiram da utilização de GNL?
Quando falamos de mobilidade profissional, temos uma tendência natural para
pensar na fatia mais representativa do setor dos transportes. Hoje em dia estão
matriculados em Portugal mais de 10 mil viaturas pesadas. Em termos médios,
e segundo as especificações oficiais dos fabricantes, a redução das emissões lo-
cais de C02 rondam os 20% e das partículas poluentes em cerca de 95%. Dou
apenas um número que permite ter uma ideia holística da abrangência da temá-
tica ambiental: em média, uma viatura pesada movida a gás natural emite menos
80 a 90 gr de C02 por cada km, o que quer dizer que se num ano essa mesma
viatura percorrer 100 mil km a gás natural, emite menos 8 toneladas de C02.
Multipliquemos esta cifra pelo parque de veículos pesados a circular em Portugal
e por um horizonte temporal mais lato, e podemos ter uma ideia infelizmente
muito clara da quantidade de emissões de carbono que, implicitamente, pode-
ríamos poupar. Já na dimensão económica, os números são de uma transparên-
cia inatacável. Temos hoje empresas de transporte que, pelo carácter mais
exigente das operações que levam diariamente a cabo, poupam cerca de 2500€
por mês em combustível desde que optaram pelo gás natural. Se equacionarmos
que uma viatura profissional tem um perfil temporal de exploração económica
de 5 anos, então as contas não são muito difíceis de fazer. São números muito
interessantes do ponto de vista dos ganhos financeiros, por isso a procura e a
adesão ao gás natural veicular tem sido, particularmente nos últimos anos, ex-
pressiva e consolidada.

Considera que os grandes construtores automóveis estão a investir e a dar a
devida atenção a esta tecnologia? 
Não só no setor dos ligeiros, como nos pesados e no segmento dos utilitários pro-
fissionais, existe hoje já uma oferta diversificada de viaturas movidas a gás natural
que pela transversalidade das respetivas tipologias, cobrem praticamente 100%
das necessidades do mercado. Estamos convencidos que a breve trecho, devido
sobretudo às restrições em contexto urbano e à necessidade de cumprimento de
metas vinculativas em matéria de descarbonização dos transportes e da redução
de emissões poluentes, outros construtores farão o seu caminho no que concerne


