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F 
alar de futuro no contexto 
da transição energética e da 
descarbonização dos trans-
portes, mormente do trans-
porte terrestre que represen-
ta mais de 1/3 das emissões 
geradoras de efeitos de estu-
fa no espaço europeu, impli-

ca, forçosamente e “à anterior”, falar do presente 
e de um conjunto de realidades que paulatina-
mente assumem um cariz cada vez mais axio-
mático na realidade do setor dos transportes e 
na moldura de políticas públicas que formatam 
o caminho que, incontornavelmente, todos nós 
enquanto cidadãos e agentes económicos, tere-
mos de acabar por trilhar.
Subsistem hoje um conjunto de fatores críticos, 
quer de natureza económica, quer de índole 
ambiental, que revelam de forma cristalina a 
realidade com que nos confrontamos e sinali-
zam um alerta, porventura alarmante, para o 
que aí vem caso, até lá, nada façamos em prol 
desta causa. Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde, morrem anualmente em 
todo o mundo cerca de 6,5 milhões de pessoas 
por doenças causadas pela contaminação do 
ambiente e pela poluição atmosférica. Portugal 
não escapa à sua quota-parte proporcional nes-
te número preocupante. 
Por outro lado, e à escala estritamente nacio-
nal, a dependência do setor dos transportes 
face ao petróleo representa mais de 95% do to-
tal de energia consumida, o que se traduz num 
efeito negativo ao nível da balança comercial 
e sinaliza uma dependência de tal magnitude 
que, num contexto de crise, pode fazer perigar 
a segurança de abastecimento, como de resto 
tem vindo a suceder com as recentes greves no 
transporte de matérias combustíveis.
Diversificar as fontes energéticas que suportam 
a mobilidade das pessoas e das empresas, pro-
mover a diversificação do “mix” energético do 
setor dos transportes e contribuir para a redu-
ção dos passivos ambientais gerados são obje-

OPINIÃO

renovável) é um aliado claro para a realização 
de objetivos climáticos, penetração das fontes 
de energia renováveis, promoção da economia 
circular e do desenvolvimento social, atentas 
as seguintes motivações:
• Potencial climático: no caso do biometano a 
partir de matéria orgânica, comporta-se como 
sumidouro, pois o processo de fabricação é 
baseado na captura do CH4 emitido durante 
a decomposição natural, sendo o CH4 um gás 
de efeito estufa.
• Paradigma da Economia Circular: o gás reno-
vável não apenas fornecerá energia limpa, mas 
será produzido pela decomposição de resíduos, 
que evitará os impactos ambientais e socioeco-
nómicos associados à gestão desses resíduos.
• Penetração de Renováveis: aumenta a con-
tribuição das energias renováveis no merca-
do nacional. 
• Desenvolvimento Social: os sistemas de pro-
dução de biogás/biometano possibilitam o de-
senvolvimento económico e social a nível lo-
cal e regional.
Segundo o já referido Quadro de Acção Nacional 
para os Combustíveis Alternativos, existe 
uma estimativa de produção de biometano em 
Portugal correspondente a aproximadamente 
a 18,6 GWh/ano, tendo sido identificado um 

A nova diretiva europeia vai obrigar os veículos pesados a libertar-se da sua 
dependência quase total do petróleo, para baixar as emissões de partículas, 
óxidos de azoto ou hidrocarbonetos não metânicos. O que coloca o gás 
natural na linha da frente das alternativas para uma transição energética 
mais sustentável e competitiva
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tivos que gradualmente têm vindo a protagoni-
zar um lugar cimeiro no mapa de preocupações 
dos responsáveis políticos. Sendo abundante a 
miríade legislativa que vai colocando na agen-
da de todos os “stake-holders”, a incontorná-
vel necessidade de mudança de agulha no que à 
mobilidade mais limpa e ecológica diz respeito.
A recente Diretiva Europeia 2019/1161, em ju-
nho último aprovada pelo Conselho Europeu, 
relativa à promoção de veículos de transporte 
rodoviário energeticamente mais eficientes, faz 
alarde para a combinação de medidas orienta-
das para a oferta e a procura, a fim de orientar 
a União para a mobilidade com nível baixo de 
emissões e, simultaneamente, reforçar a com-
petitividade do ecossistema de mobilidade da 
União. Mais, esta Diretiva estabelece, ao nível 
da contratação pública de diversas tipologias de 
transporte (transporte público rodoviário, reco-
lha de resíduos, distribuição postal, transporte 
de encomendas, etc.) metas de incorporação de 
veículos ecológicos, para 2025 e 2030, sendo que 
o Gás Natural é uma opção tecnologicamente 
madura e economicamente competitiva para 
dar resposta cabal a estas exigências. 
No caso de Portugal os objetivos mínimos a atin-
gir entre 2021 e 2025 são, no caso dos camiões 
(N2 e N3) de 8% e, de 2026 a 2030, de 12%. No 
caso dos autocarros os objetivos são de 35% e 
51% respetivamente.
Também o Quadro de Ação Nacional que re-
sultou da Diretiva Comunitária nº 2014/94/
EU, a conhecida Diretiva dos Combustíveis 
Alternativos, transposta para a ordem jurídica 
nacional pelo Decreto-Lei n.º 60/2017, enfatiza 
que “a mobilidade a gás natural pode desempe-
nhar um papel importante na diversificação das 
fontes energéticas utilizadas nos transportes, 
surgindo como uma política complementar da 
mobilidade elétrica”. 
É, sobretudo, nos segmentos de transporte pe-
sado de mercadorias e afins, assim como em 
operações especiais como a recolha de resíduos 
urbanos e no transporte de passageiros, que a 

mobilidade a gás natural patenteia uma resposta 
altamente competitiva em termos económicos, 
segura do ponto de vista operacional e compa-
tível com as exigências funcionais do mercado. 
Por exemplo, num transporte pesado de mer-
cadorias com tração movida acima dos 400 HP, 
existem múltiplas experiências que permitem 
custos unitários de combustível na vizinhança 
dos 15 €/100 km e poupanças anuais de emissões 
de CO2 de 12 toneladas (amostragem de 150 mil 
quilómetros anuais com cargas médias de 25 
toneladas em rotas nacionais).
Ainda no perímetro das metas inerentes ao ob-
jetivo de redução de emissões no campo dos 
transportes, afigura-se pertinente enquadrar a 
Diretiva n.º 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, 
que define um objetivo específico, comum a to-
dos os Estados Membros, de incorporação de 
10 % de energia de origem renovável nos trans-
portes, sendo expectável que o contributo dos 
biocombustíveis para o cumprimento desta 
meta seja significativo face à presente realida-
de tecnológica.
Ora é neste campo que Portugal não só tem uma 
palavra a dizer como, a montante, terá de per-
correr um caminho consistente e consequente 
em matéria de modelos regulatórios. O gás re-
novável (biometano, gás sintético e hidrogénio 

a transição energética para o Gás Renovável (bio-
metano), para o Gás Sintético (obtido através de 
Hidrogénio e captura de CO2), pois as infraes-
truturas e os equipamentos são basicamente os 
mesmos. O Gás Renovável é um instrumental 
de valorização dos resíduos e integra-se nas es-
tratégias de economia circular que estão a ser 
implementadas, apresentando uma performan-
ce assinalável em termos captura das emissões 
de gases com efeito de estufa.
Em suma, o sector da Energia encontra-se glo-
balmente, num processo de profunda transfor-
mação, com exigências disruptivas para todos 
os operadores do sector. Concomitantemente, 
não é possível equacionar os transportes de 
forma economicamente competitiva e ecolo-
gicamente sustentável, senão for posicionada 
num lugar de charneira a energia que o move 
e que o sustenta.
Os dados estão lançados e tanto o gás natural 
convencional como, adiante, o gás natural re-
novável, não consubstanciam uma miragem 
futura, antes são efetivamente uma resposta 
positiva e moderna no presente. Saibamos nós 
promover esta reorientação da mobilidade para 
um caminho mais amigo do planeta. /
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“Tanto o gás natural 
convencional como, 
adiante, o gás 
natural renovável, 
são uma resposta 
positiva e moderna 
no presente"

potencial global equivalente a 1738 ktep/ano, 
com proveniência em diferentes tipos de bio-
massa. Olhar de soslaio para esta realidade, 
desaproveitar o seu potencial e não promover a 
utilização do gás natural renovável como com-
bustível veicular e respetiva injeção nas redes 
de distribuição, parece configurar, numa lin-
guagem desportiva metafórica, falhar um golo 
com a baliza aberta. 
Vantagem muito relevante do Gás Natural en-
quanto combustível é o seu potencial para apoiar 

GÁS NATURAL VEICULAR


