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Lisboa, 05 de fevereiro de 2014 

Galp Energia abre postos de abastecimento para veículos 

movidos a gás natural na Azambuja e Matosinhos  

 

A Galp Energia irá construir dois postos de abastecimento público de gás natural comprimido (GNC) e gás natural 

liquefeito (GNL) na Azambuja e em Matosinhos, contribuindo assim para a afirmação de um combustível mais 

competitivo e mais amigo do ambiente. 

O processo já se iniciou, tendo a Galp Energia obtido as autorizações necessárias e lançado os respetivos concursos 

para que os postos possam entrar em serviço no 2º semestre de 2014. 

Parte de uma estratégia que pretende incentivar a utilização de combustíveis mais limpos, os postos de 

abastecimento destinam-se essencialmente a veículos pesados de mercadorias (autonomia de 1.000 km, recorrendo 

ao GNL) e frotas com percursos tipificados (autonomia de 400 km, recorrendo ao GNC). 

A construção dos postos do chamado Gás Natural Veicular (GNV) envolverá um investimento de 1,5 milhões de 

euros. No caso específico do posto de abastecimento de Matosinhos, o projeto beneficiará de financiamento 

comunitário, no âmbito do LNG Blue Corridors – uma iniciativa da União Europeia que pretende incentivar a criação 

de uma infraestrutura sólida de distribuição de GNL no espaço europeu. 

Localizados em eixos de circulação prioritários, os postos de abastecimento da Azambuja e Matosinhos contribuirão 

para a redução dos custos de transporte no mercado europeu, dado o preço competitivo do GNV e, desta forma, 

constituirão um factor de reforço da competitividade das empresas nacionais. 

O facto de este combustível comportar níveis de emissões mais reduzidas irá igualmente contribuir para o 

cumprimento das metas ambientais europeias, assumindo-se como uma alternativa clara aos combustíveis 

tradicionais. 

A Galp Energia tem sido um agente relevante na promoção do uso do GNV em Portugal, tendo sido pioneira na 

construção de estações de abastecimento de gás natural, nomeadamente nas estações da Carris e STCP (Sociedade 

de Transportes Coletivos do Porto). 
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