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A Dourogás, liderada por Nuno Afonso Moreira, é detida a 100% por empresários portugueses. 

ENERGIA 

Dourogás vai investir em 
cinco projetos de biogás 
O grupo nortenho decidiu concentrar a sua atividade na construção de redes de gás, 
com a vertente renovável no topo das prioridades. O plano de investimento soma 
58 milhões de euros, dos quais 25 milhões de euros ainda no decorrer de 2019. 

O
sacionistas da Dou-
1.( ,gás decidirarnven-
der a Goldenenergy 
porque "sentiram 
que era o momento 

adequado para se concentrarem no 
negócio do gás", contou Nuno Afon-
so Moreira, presidente do grupo, em  

entrevista ao Negócios. Agora, que-
rem focaro negócio naconstruçãode 
redes e, para tal, querem juntar mais 
"quatro ou cinco" projetos de biogás 
ao que já têm em Mirandela. Isto é, 
gás formado a partir da degradação 
anaeróbica [sem oxigénio] de maté-
ria orgânica Por dia, esta unidade re-
cebe três camiões que chegam carre-
gados de resíduos urbanos e saem 
comodepósito cheio. O objetivo é au-
mentareste númeropara pelo menos 
10 viaturas a curto prazo. 

O vosso foco no gás não vai no 

BIOGÁS 
Hoje, a unidade de 
biogás em Mirandela 
abastece três camiões 

por dia. O objetivo 
a curto prazo é 

chegar a 10 viaturas.  

sentido contrário das políticas 
de descarbonização que pas-
sam pela eletrificação? 
O setor do gás tem um papel 

muito importante a desempenhar 
no futuro da descarbonização. Do 
ponto de vista tecnológico, os pro-
cessos que envolvem a inçlústria pe-
sada não vão ser substituídos por 
eletricidade. Não há ninguém que 
possa dizer que nos próximos 20 
anos as redes de gás para a indústria 
vão ser descontinuadas. Por outro 
lado, a Europa tem um ativo muito 
importante, quando comparado  

com a Ásia por exemplo, que é ode 
ter redes de gás que podem ser utili-
zadas com combustíveis menos car-
bónicos e até totalmente renováveis. 

Qual é a atual percentagem de 
produção de gás renovável? 
Na Suécia é de 60%. Em Portu-

gal temos um projeto-piloto [em 
Mirandela] que não tem relevância 
significativa hoj, mas mostra que é 
possível. E estamos empenhados 
em criar outros projetos de produ-
ção de gás natural renovável que 
possa ser injetado nas redes. 

SARA RIBEIRO 

sararibeiro@negocios.pt  
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Porque decidiram apostar 
no GNV e qual tem sido a 
evolução do negócio? 
Entendemos que se o gás era 

bom para as empresas e famílias 
também seria para automóveis. 
E desde há 10 anos que estamos 
a desenvolver este setor. Somos 
líderes nacionais. Temos sete 
postos em operação e fornece-
mos mais de 500 veículos pesa-
dos e 300 ligeiros todos os dias. 

Em 2017 tinha dito que 
queria trabalhar com par-
ceiros que estavam ativos 
no diesel. Já arranjaram? 
Ou não houve interesse? 
Houve interesse e estamos a 

finalizar essas parcerias . Os pro- 
dutores de veículos já percebe- 
ram que o GNV está para ficar. 

POSTOS 
A Dourogás vai 
investir cerca de 
6 milhões de euros 
em três novos postos 
de abastecimento de 
gás natural veicular. 

Paulo Calado 

Vão investir em mais proje-
tos do género? 
Não sei se vamos conseguir 

começar outro ainda este ano. 
Caso não consigamos, será em 
2020. Não temos ainda concre-
tizados os apoios. Mas prevemos 
nos próximos cinco anos poder 
vir a desenvolver mais quatro a 
cinco projetos com alguma di-
mensão. 

A Associação de Comerciali-
zadores de Energia (Acemel) 
quer a concretização do 
Mibgás, defendendo que ain-
da não funciona para a zona 
portuguesa. Concorda? 
Nós hoje acedemos diaria-

mente ao Mibgás (mercado ibé-
rico de gás natural). Não vemos 
restrições de trazer o gás de Es-
panha para Portugal. [...] O mer-
cado de gás é muito competitivo. 

Há concorrência? 
Há muita concorrência no 

mercado de gás ibérico. Mas, cla-
ro, temos várias vantagens em 
que essa concorrência ibérica 
passe a ser europeia, com a cons-
trução de interligações. De qual-
quer forma, a maior parte dos 

0 setor do gás tem 
um papel muito 
importante a 
desempenhar na 
descarbonização. 
Não há ninguém 
que possa dizer 
que para a 
indústria, nos 
próximos 20 anos, 
as redes de gás vão 
ser descontinuadas. 

Hoje julgamos 
que temos mais a 
acrescentar noutro 
tipo de atividade. 
Somos um grupo 
de matriz gasista. 

NUNO AFONSO MOREIRA 
Presidente da Dourogás 

"p I ayers" do gás está presente no 
mercado ibérico. 

Acha que há espaço para 
mais operadores? 
Acho que os mercados se 

adaptam. [...] Mas no mercado 
europeu. também se vê algum 
avanço das petrolíferas pelas em-
presas de gás. E parece-me urna 
tendência para ficar. 

Pode ser o caso de mais algu-
ma empresa da Dourogás? 
Não se prevê claramente. Te- 

mos projetos de investimento que 
queremos concretizar. 

Os planos das interligações 
de gás natural são antigos e 
recentemente houve novo re-
vés na ligação entre Espanha 
e França. Acredita que os pla-
nos vão sair do papel? 
Os planos foram feitos quan-

do havia aumentos dos consu-
mos. A partir de 2008 ,com a cri-
se mundial, os consumos de ener-
gia não aumentaram, e é difícil su-
portar o custo. Ninguém gostaria 
que as tarifas subissem de forma 
a que o gás natural deixasse de ser 
competitivo. • 

Gás natural para veículos 
"pode concorrer com 
eletricidade renovável" 

O presidente da Dourogás acredita 
que o gás natural veicular "está para ficar". 
Até ao final do ano vão abrir mais três 
postos de abastecimento no país. 

A Dourogás quer fechar 2019 [...] O GNV é capaz de substituir 
com 10 postos de abastecimen-  os outros combustíveis fósseis e 
to de gás natural veicular (GNV) não tem poluentes. 
- constituído por hidrocarbone- 
tos na faixa do metano e do eta- Essas parcerias passam es- 
no -, um aumento de três unida- sencialmente por produto- 
des que vai traduzir um investi- res automóveis? A Seat é 
mento de 6 milhões de euros. uma delas? 
Uma fonte de abastecimento de Com certeza. A Seat é um 
veículos que o presidente da em-  ator que tem tido uma prepon-
presa, Nuno Afonso Moreira, derância particular em Espa-
acredita que pode concorrer nha. Mas não só. Também todo 
com a eletricidade renovável no o grupo Volkswagen e a Fiat têm 
quadro da mobilidade. na sua panóplia de modelos via- 

turas a gás natural. 

Mas acha que esta aposta 
pode concorrer com os car-
ros elétricos por exemplo, 
uma das bandeiras do 
atual ministro do Ambien-
te, Matos Fernandes? 
O ministro tem defendido so-

bretudo que a mobilidade seja re-
novável. E nós acreditamos nes-
se desafio. Por isso é que estamos 
no segmento [renovável]. Neste 
momento estamos muito satis-
feitos com a mobilidade pesada. 

Mas a parceria é para re-
forçar no segmento de li-
geiros certo? 
Sim, mas essas parcerias não 

serão só con nosco. As mamas [de 
automóveis] não vão distinguir 
um ator ou outro. [..] Mas acha-
mos que podemos concorrer nes-
ta área [da eletricidade renová-
vel] e que há serviços que são me-
lhores com gás. Existe lugar para 
as duas opções tecnológicas. 

Qual vai ser o valor total do 
investimento do grupo nos 
planos de expansão? 
Nos três novos postos de 

GNV é de cerca de 6 milhões de 
euros e em redes de distribuição 
de 58 milhões. Mas não será 
todo este ano. Em 2019 deve an-
dar na casa dos 25 milhões. m511 

"Estamos 
satisfeitos com 
desfecho da 
Goldenergy" 

A Dourogás nasceu em 1994 
tendo como foco a construção 
de redes de gás. Em 2008 deci-
de entrar no negócio da comer-
cialização de eletricidade com a 
Goldenergy, empresa criada de 
raiz pelo grupo do Norte, e a que 
juntou os clientes que tinha de 
gás. Hoje com a venda da Gol-
denergy saiu "do mercado", ten-
do voltado a estar focada no ne-
gócio que deu origem ao seu 
nascimento. "Somos um grupo 
de matriz gasista", referiu N uno 
Afonso Moreira, presidente da 
Dourogás e acionista em parce-
ria com os empresários portu-
gueses Francisco Sousa Maga-
lhães e Armando Sousa Maga-
lhães. O capital da empresa é di-
vidido em iguais partes. 

"2018 é marcado para o gru-
po Dourogás pela finalização da 
venda da Goldenergy ao grupo - 
Axpo [que já detinha 25% da co-
mercializadora]. Era algo que já 
era esperado na medida em que 
em 2015 entraram no capital da 
empresa", apontou o responsá-
vel. "Fizeram uma proposta e 
nós achámos que seria um bom 
momento de nos concentrar-
mos [no gás]" , revelou. 

Nuno Afonso Moreira não 
esconde, porém, que não foi 
unia decisão fácil em termos 
emocionais: "Para quem criou 
nome e admitiu todos os traba-
lhadores como eu, com certeza 
que, do ponto de vista pessoal, 
tenho algum sentimento. Mas 
muito mais de dever cumprido 
porque. acho que o importante 
era colocar uni novo ator de 
energia em Portugal. E esse ator 
até acabou com a fidelização do 
mercado: foi o primeiro e os ou-
tros foram atrás", relembrou. 
"Hoje julgamos que temos mais 
a acrescentar noutro tipo de ati-
vidade", acrescentou, referindo-
-se à construção de redes de gás 
natural renovável e à aposta do 
gás natural veicular, a única ver-
tente de comercialização que 
mantêm. "Estamos satisfeitos 
com o desfecho", garantiu Nuno 
Afonso Moreira. ■  SR 
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DIOGO RAMADA CURTO 
HISTORIADOR 

"Os mecanismos 
clientelares nas 

universidades são 
muito fortes" 
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DAVID LIPTON 
VICE-DIRETOR-GERAL DO FMI 

"Portugal deve 
orientar gastos 
públicos para 
investir mais" 
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para recuperar 
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Deve o Velho Continente ter novos campeões? 
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