




 responsável revela ainda o conjunto de soluções que a GASNAM está a
desenvolver e a estreita colaboração que pretendem ter com o governo
português na implementação de medidas, de forma a estimular a sua

utilização.  

Logística Moderna – Qual tem sido a
atuação da GASNAM e de que forma
é que está organizada em Portugal?
Victor Cardial - A GASNAM tem
vindo a desenvolver ações de divulga-
ção e sensibilização para as vantagens
do gás natural como combustível alter-
nativo, com vantagens muito relevan-
tes do ponto de vista ambiental e
económico, tanto para o país, como
para as empresas e particulares.
O último Congresso da GASNAM em
Madrid, no passado mês de Abril, con-
tou com mais de 800 participantes,
tendo contado com a presença do Se-
cretário de Estado da Energia do Go-
verno de Portugal, Dr. Jorge Seguro
Sanches na sua sessão de abertura.
Em Portugal a GASNAM já conta com
diversos associados, tendo decidido
implementar uma delegação em Por-
tugal para apoio e desenvolvimento da
atividade dos agentes ligados ao gás
natural no nosso país.
Os associados da GASNAM em Portugal
incluem a Dourogás (Membro Efectivo
da Junta Diretiva), a Galp Gás Natural, a
OZ Energia Gás, o Grupo Sousa – Gaslink, a Administração dos Portos de Sines e Al-
garve, a PRF – Gás, Tecnologia e Construções e os Transportes Três Mosqueteiros.

Como tem sido a progressão da implementação do Gás Natural?
Em Portugal o desenvolvimento do parque de veículos a gás natural tem evo-
luído de forma irregular, embora no ano de 2018 se preveja um crescimento
muito significativo em termos de camiões a GNL (Gás Natural Liquefeito) com
diversas aquisições relevantes por vários operadores.
Em termos de postos de abastecimento já está disponível uma rede bem estru-
turada que cobre os pontos chave das principais rotas internacionais e as áreas
com maior densidade populacional. O projeto ECO-GATE no âmbito do Me-
canismo CEF – Connecting Europe FacilitY da União Europeia que inclui di-
versas empresas e universidades portuguesas, irá dar um impulso à rede,
prevendo-se a sua duplicação até ao final de 2019.
A dificuldade essencial tem a ver com o ainda reduzido número de postos de
abastecimento devido ao número reduzido de veículos em circulação. Ao nível
dos mercados profissionais, no entanto, a oferta já permite a utilização de auto-
móveis, carrinhas e camiões, com percursos mais programados, nas cidades de
Lisboa e Porto, assim como no tráfego internacional.

O que acha da informação disponível sobre o gás natural e da notoriedade
desta tecnologia?
A informação disponível sobre o gás natural é de elevada qualidade, infelizmente
não está suficientemente divulgada, pelo que persistem muitas ideias menos cor-
retas sobre este combustível alternativo.
Ultimamente a tecnologia tem vindo a ser desenvolvida, sendo de realçar o aumento
de potência dos motores e a autonomia dos veículos, tanto pesados como ligeiros.
Também ao nível do sector marítimo tem vindo a tornar-se cada vez mais no-
tória a vantagem deste combustível, pela redução das emissões poluentes, tendo
sido já definidas áreas (SECA’s e ECA’s), nomeadamente no Mar do Norte e no
Mar Báltico, onde já existem muitas limitações à utilização dos combustíveis

tradicionais como o gasóleo e o fuelóleo.
O que sentem da parte das autoridades portuguesas em relação à aposta nesta
tecnologia?

O governo Português e a Assembleia da Re-
pública têm aprovado resoluções e Quadros
Estratégicos que apontam para a necessi-
dade de diversificar as fontes de combustí-
vel, em particular para os mais sustentáveis,
de forma a reduzir as dependências externas
e melhorar as condições ambientais.
As medidas implementadas e previstas
apontam para o reforço dos estímulos à
aquisição de veículos a gás natural. No
entanto subsistem algumas dificuldades
derivadas de um relativo desconheci-
mento da tecnologia e deste mercado
específico. A melhoria e adequação das
medidas previstas é uma das áreas em
que a GASNAM pretende desenvolver
uma colaboração estreita com o Go-
verno e os Organismos do Estado.

Qual tem sido a reação do sector dos
transportes?
Com as novas ofertas tanto ao nível dos ca-
miões e tratores pesados a GNL como de
autocarros de passageiros, carrinhas de
distribuição local e táxis, a opção pelo gás
natural é a mais adequada para muitos per-
cursos e tipologia de serviços.
Esta realidade já foi claramente assumida
pelas empresas de transportes, tendo-se

verificado já, na renovação ou ampliação das frotas, um aumento de aquisições de veí-
culos a gás natural. Será de esperar que esta tendência, a exemplo do que vem aconte-
cendo em Espanha e França, se venha a intensificar à medida que mais postos de
abastecimento sejam abertos e que as experiências positivas se vão sucedendo.

Considera que a constante oscilação do preço do gasóleo é uma oportunidade?
Para além da vantagem em termos de custos (cerca de 30% a 40% menos que o equi-
valente a gasóleo), existem vantagens ao nível das emissões nomeadamente de CO2
(menos 15% a 25%), de Óxidos de Nitrogénio e de Partículas (quase nulas) o que con-
tribui de forma decisiva para a melhoria da qualidade do ar.
A subida dos preços do petróleo tem tendência para se manter nos próximos anos. A
abundância de gás natural e a sua cada vez menor correlação com os preços do petróleo
permite considerar que a diferença de preços atual terá tendência a aumentar.
Esta tendência tornará cada vez mais atrativa do ponto de vista económico a
opção pelo gás natural, ainda mais agora que as limitações de potência e de au-
tonomia das motorizações disponíveis desapareceram.
Esperamos que até 2020 se verifique um crescimento da ordem dos 100% no parque
nacional de veículos a gás natural, número que deverá voltar a duplicar até 2025. Ao
nível do transporte marítimo, as encomendas já firmadas apontam, a nível interna-
cional, para um aumento da frota mercante em 80% em 2020, face à situação atual.

Quais vão ser as vossas próximas iniciativas?
A GASNAM em Portugal já preparou documentos sobre aspetos relevantes da
tributação sobre os veículos ligeiros, sobre o abastecimento de gás nos Portos
nacionais e está a desenvolver um estudo comparativo sobre as medidas de es-
tímulo ao sector, em particular no caso espanhol, onde os apoios à mobilidade
a gás natural são muito mais abrangentes e generosos do que em Portugal.
Muito em breve será organizado um primeiro seminário de divulgação e debate
sobre as tecnologias disponíveis e as vantagens ambientais dos veículos a gás na-
tural, envolvendo atores muito relevantes deste setor a nível nacional.



  
  

 

  
    


