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Enter

C O N F E R Ê N C I A

Gás terá papel crucial  
na transição energética 
A descarbonização e a crescente substituição de energias “sujas” por meios 
de produção mais “limpos”, eficientes e menos poluentes é um dos temas na 
ordem do dia e um dos requisitos para atingir a neutralidade carbónica até 2050 
Texto Fátima Ferrão  Fotos Lucília Monteiro

É preciso recuar até ao 

ano de 2005 para encon-

trar o momento de inver-

são na tendência de crescimen-

to das emissões de carbono. Em 

Portugal, a mudança no para-

digma energético teve início 

com a introdução do gás natu-

ral. Volvidos 14 anos, a batalha 

pela sustentabilidade continua 

sem fim à vista, mas o País está 

mais preparado para enfren-

tar esta guerra. Para José Men-

des, secretário de Estado-Ad-

junto e da Mobilidade, “este é 

o combate do século mas, se 

nos distrairmos durante a pró-

xima década, não haverá neu-

tralidade carbónica em 2050”. 

O governante falava durante a 

conferência O Gás Natural no 

Desenvolvimento Regional e 

na Transição Energética, orga-

nizada pela Dourogás, que de-

correu recentemente no Palácio 

da Bolsa, no Porto. José Mendes 

acredita, contudo, que Portugal 

estará na linha da frente no que 

se refere à incorporação de re-

nováveis. Atualmente, diz, “te-

mos uma penetração de entre 

55% a 60%, percentagem que 

será de 80% em 2030”.

Nas renováveis, o solar fo-

tovoltaico tem “um potencial 

enorme”, acredita o secretário 

de Estado. No entanto, o gás 

natural renovável será a ener-

gia da transição com o papel 

principal. “Vai-nos segurar até 

chegar o hidrogénio e aumen-

tar a capacidade de armazena-

mento das renováveis.” Uma 

opinião partilhada por Nuno 

Lacasta, presidente do Conse-

lho Diretivo da Agência Portu-

guesa do Ambiente. “O gás já 

foi responsável pela transição 

energética na descarbonização 

quando grande parte dos países 

deixou de usar carvão em força. 

Agora é novamente central”, ga-

rante. “O gás será o combustí-

vel de escolha na indústria em 

2030”, reforça.

Na opinião de Bruno Veloso, 

membro da Comissão Executiva 

do Fundo de Apoio à Inovação, 

haverá uma grande oportunida-

de para o gás depois do encerra-

mento de algumas unidades de 

carvão em Portugal. “Ele será o 

garante do equilíbrio do siste-

ma elétrico”, assegura. João Je-

sus, diretor-geral da Dourogás 

GNV, acrescenta ainda o papel 

capital que o gás natural pode 

ter na mobilidade, na descar-

bonização do setor dos trans-

portes. “A moldura legislativa  

é já hoje muito clara quanto aos 

combustíveis alternativos.”

GÁS NATURAL: FERRAMENTA  
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

Entre 2016 e 2023, a Dourogás 

terá investido cerca de 100 mi-

lhões de euros na sua rede de 

gás natural e chegado a zonas do 

País onde, sem este combustí-

vel, o desenvolvimento econó-

mico seria muito mais lento e 

difícil. “Sendo menos poluente, 

o gás natural permite um me-

lhor desempenho económico e 

mais eficiência, tendo ainda a 

capacidade de incorporar ga-

ses renováveis, o que é verda-

deiramente inovador”, afirma 

Nuno Moreira, CEO da Douro-

gás, empresa que cumpre agora 

25 anos.
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Este é o combate  
do século 
mas, se nos 
distrairmos 
durante a 
próxima década, 
não haverá 
neutralidade 
carbónica em 
2050
José Mendes

Secretário de Estado-Adjunto  
e da Mobilidade

Foco no 
desenvolvimento

O primeiro painel  
(à direita) focou-se no 

papel do gás natural 
enquanto dinamizador 

do desenvolvimento 
regional, enquanto  

o segundo (à esquerda) 
se centrou nessa 

matéria-prima enquanto 
agente da transição 

energética

Abertura e fecho

O encontro abriu com o economista Daniel  
Bessa (em cima) e fechou com a secretária  
de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria  
do Céu Albuquerque (à esquerda, ao lado  
de Nuno Moreira, líder da Dourogás) 

A poupança na fatura men-

sal será, porventura, a face mais 

visível do impacto do gás natu-

ral em regiões como o Minho ou 

Trás-os-Montes, afastadas de 

grandes centros populacionais. 

Em pequenas cidades como Ar-

cos de Valdevez ou Mirandela, 

a introdução deste combustível 

fez toda a diferença, quer para 

os consumidores privados, quer 

para as empresas. João Manuel 

Esteves, presidente da Câmara 

de Arcos de Valdevez confirma: 

“As pessoas hoje pagam menos 

e estão mais bem servidas. Para 

as empresas, nomeadamente, 

as indústrias, também é mui-

to vantajoso.” Júlia Sequeira 

Rodrigues, presidente da Câ-

mara de Mirandela, concorda. 

“Os benefícios são de caráter 

económico, social e ambien-

tal.” Os preços mais baixos be-

neficiaram a indústria local que 

hoje tem maior capacidade pro-

dutiva e aumentou os postos de 

trabalho. Já em termos sociais, 

o gás natural trouxe ao municí-

pio uma maior coesão social e 

mais clientes e, a nível ambien-

tal, substituiu a energia elétri-

ca, com poupanças anuais na 

ordem dos 3 milhões de euros.

No entanto, o desafio da 

neutralidade carbónica torna-se 

ainda mais prioritário, tendo em 

conta que, até 2050, 70% da po-

pulação mundial viverá em ci-

dades, sobrecarregando o con-

sumo energético. “A aposta nas 

renováveis será fundamental”, 

afirma Filipe Araújo, vice-pre-

sidente da Câmara Municipal do 

Porto que, acrescenta: “O papel 

das cidades, como parte ativa na 

sustentabilidade, será crucial.”

O autarca está, no entan-

to, confiante de que na Invic-

ta a estratégia de adaptação às 

alterações climáticas “é clara e 

adequada”. Medidas como re-

duzir as emissões de CO2 em 

50% até 2023, alterar a totali-

dade da iluminação da cidade, 

substituir gradualmente toda a 

frota da autarquia por veículos 

elétricos, ou renovar a frota de 

autocarros com viaturas movi-

das a gás natural ou elétricas já 

estão a dar os primeiros passos.

No encerramento, a palavra 

coube a Maria do Céu Albuquer-

que, secretária de Estado do De-

senvolvimento Regional, que re-

forçou a urgência do trabalho de 

todos, incluindo das empresas e 

da sociedade civil, no combate 

às alterações climáticas. E


