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1- Introdução

A APVGN saúda a iniciativa da Câmara Municipal do Barreiro de introduzir 
veículos a gás natural (VGNs) na frota dos S.M. Transportes Colectivos do 
Barreiro (TCB).

Em primeiro lugar queremos destacar que este projecto tem também uma 
dimensão estratégica pois transcende em muito os interesses específicos dos 
TCB. A conversão da frota dos TCB para a boa solução dos VGNs propiciará a 
instalação do primeiro posto de abastecimento de gás natural comprimido 
(GNC) no Concelho do Barreiro. 

A generalização dos VGNs no Concelho é altamente desejável sob múltiplos 
pontos de vista. Não se trata apenas dos benefícios de ordem ambiental, com a 
redução drástica de emissões poluentes e com a diminuição dos níveis de 
ruído proporcionados pelos VGNs com motores de Ciclo Otto. Trata-se também 
do aumento da competitividade do Concelho. Com efeito, os munícipes do 
Barreiro passarão a dispor de uma nova fonte de energia no sector dos 
transportes, uma energia alternativa ao petróleo com repercussões positivas 
em termos de sustentabilidade económica e ambiental. Isto é particularmente 
importante no momento em que o mundo já atingiu o pico máximo da produção 
de petróleo convencional.

Ainda que em Portugal a percepção das vantagens estratégicas dos VGNs 
esteja incipiente – há um importante trabalho de esclarecimento a fazer – 
muitos países do mundo já têm consciência disso. Alguns exemplos: a 
municipalidade de Madrid proibiu que a empresa local de transportes de 
passageiros adquirisse novos autocarros com motores de Ciclo Diesel (na 
Espanha já há mais de 60 postos de abastecimento de VGNs); a Coreia do Sul 
proibiu a circulação de autocarros com motores a gasóleo; a China e o Irão já 
contam, cada um, com mais de 4 milhões de VGNs; no Paquistão mais da 
metade do parque nacional de veículos já é a gás natural; na Alemanha, com 
uma política de Estado correcta, já há mais de 900 postos de abastecimento de 
GNC; a Austrália organiza "comboios" de camiões a gás natural liquefeito 
(GNL) através dos desertos do país; e assim por diante. 
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2- Situação energética do país e do mundo

O esgotamento de recursos minerais é uma realidade à escala planetária. Isto 
é particularmente verdadeiro no caso de determinados recursos energéticos, 
como o petróleo e o urânio. Para estes, a extracção faz-se a custos crescentes 
(maiores profundidades, regiões mais inóspitas, menores teores, etc). Em 
contrapartida, para outros recursos energéticos, ainda há uma abundância 
considerável – é o caso do carvão e o do gás natural (metano ou CH4). No 
caso do gás natural, estima-se que as reservas – provadas, prováveis e 
possíveis – sejam suficientes para 500 anos.

Este panorama dos recursos energéticos tem consequências para o 
desenvolvimento futuro. Na maioria das utilizações os recursos energéticos são 
intermutáveis, podem-se substituir uns por outros (ex.: pode-se produzir 
electricidade através de uma vasta variedade de recursos). Mas há uma 
utilização específica em que se verifica um extremo afunilamento num único 
recurso: é o sector dos transportes (terrestre, marítimo e aéreo). Neste, o 
predomínio do petróleo ainda é absoluto à escala mundial. Entretanto, como já 
foi atingido o Pico de Produção do petróleo convencional, tal situação cedo ou 
tarde terá de reflectir-se no sector dos transportes com o abandono progressivo 
dos refinados de petróleo. A actual exploração de petróleos não convencionais 
(deep ofshore, Árctico, líquidos de gás natural, shale oil, etc) proporciona um 
intervalo de tempo para a transição, mas não pode evitá-la.

É aqui que os VGNs entram em cena, pois no sector dos transportes a única 
energia primária em condições de substituir os refinados de petróleo 
numa escala generalizada e maciça é o Gás Natural. Muitos países do 
mundo já descobriram isso e, consequentemente, os seus governos adoptaram 
políticas económicas activas em favor da utilização do gás natural nos 
transportes. A Suécia por exemplo tem a ambição de eliminar totalmente o 
petróleo da economia sueca até o ano 2020; o Irão já tem 4 milhões de 
veículos a gás natural (VGNs); a China tem 3,3 milhões de VGNs; o Paquistão 
2,8 milhões; a Argentina 2,4 milhões; o Brasil e a Índia 1,8 milhões cada um; a 
Itália 823 mil, etc. Neste momento, nos países do Norte da Europa e na 
Espanha, há ainda um forte impulso para a utilização do gás natural liquefeito 
(GNL) no transporte marítimo, com a instalação de bancas de GNL nos seus 
portos e a conversão das embarcações para estes combustível. 

Também a União Europeia começa a perceber a necessidade de iniciar a 
grande comutação do petróleo para o gás natural no sector dos transportes. 
Por isso já lançou dois projectos importantes nesse sentido: o da instalação de 
novos portos metaneiros na UE e o dos quatro Corredores Azuis para o 
transporte terrestre de longo curso dentro da Europa. O projecto dos 
Corredores Azuis, já em andamento, prevê postos de abastecimento de GNL a 
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cada 400 km e de GNC a cada 150 km, desde a Finlândia até Portugal e desde 
a Rússia até a Grã-Bretanha. Portugal participa neste projecto através das 
empresas GalpEnergia e Dourogás. Com o avanço desses extensos quatro 
Corredores Azuis, com milhares de quilómetros, o número de postos de 
abastecimento de GNC e GNL na Europa (4.639 em Setembro/2014), será 
fortemente incrementado.

É preciso uma compreensão ampla do panorama energético mundial para a 
tomada de decisões lúcidas a nível nacional e até a nível microeconómico. 
Uma visão microeconómica e imediatista da realidade pode conduzir a más 
decisões a médio prazo, as quais levam a desperdícios de recursos e de 
tempo. É o caso, nomeadamente, de tecnologias com algum potencial mas 
ainda incipientes, o que desaconselha a sua generalização no Sector dos 
Transportes. Exs.: veículos a hidrogénio on board e off board (pilhas de 
combustível); híbridos; eléctricos; biocombustíveis líquidos; etanol; metanol; 
etc. Cada uma destas tecnologias tem naturalmente os seus nichos de 
mercado, mas não se perspectiva que venham ser soluções de aplicação 
generalizada e universal.

É habitualmente aceite que a propulsão em Ciclo Otto a gás natural, 
nomeadamente em pesados, é a única alternativa prática à propulsão em Ciclo 
Diesel produzida em série pelos fabricantes. A comercialização de híbridos, ou 
seja, veículos com dois motores (um térmico e um eléctrico) ainda está numa 
fase inicial e esta tecnologia tem, em si mesma, complicações adicionais 
inerentes ao acréscimo de complexidade.

Em acréscimo a estes argumentos há o facto de que, no caso português, 
desde sempre os aumentos dos preços de importação do petróleo têm sido 
sistematicamente superiores aos dos preços de importação do gás natural (ver 
gráfico abaixo). Verifica-se que mesmo com um preço do barril muito baixo, 
como se verificou em 2015, o aumento do seu preço tem sido sempre superior 
ao do GN. 
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A evolução histórica dos preços de importação praticados por Portugal pode 
ser examinada nestas tabelas. Verifica-se o petróleo sempre subiu mais que o 
GN, tanto em Euros como em Dólares:
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3- Situação energética e ambiental no Barreiro

Em áreas urbanas, onde as preocupações com a saúde humana são 
importantes, o transporte rodoviário tipicamente contribui com 70 a 90% das 
emissões dos vários poluentes chave. Esta preocupação é agravada pelo facto 
de, ao contrário das chaminés das fábricas, os veículos efectuarem suas 
emissões ao nível do chão onde o potencial danoso é maior. 

Verifica-se que entre 2004 e 2014, segundo as estatísticas da DGEG, o 
consumo de gasóleo rodoviário no Concelho do Barreiro foi em média de 
27 milhões de litros/ano e o de gasolinas de 10 milhões de litros/ano:

 Este predomínio do consumo em veículos de Ciclo Diesel é particularmente 
nefasto, pois estes emitem muito mais material particulado (PM10 e PM2,5) do 
que os de Ciclo Otto. Diga-se a propósito que a brutal dieselização do parque 
automóvel português é péssima para a qualidade do ar que respiramos.

De todos os combustíveis que existem, o gás natural é o que tem menor 
proporção de carbono: apenas um átomo em cada molécula de metano (CH4). 
Assim, a sua generalização aos transportes do Barreiro irá melhorar a 
qualidade do ar no município pois reduz em 80% as emissões de óxidos de 
nitrogénio (NOx) em geral e do dióxido de nitrogénio (NO2) em particular; em 
76% as de monóxido de carbono; em mais de 97% as de benzeno; em cerca 
de 90% as de ozono; e praticamente a 0% as emissões de material particulado.

O gráfico abaixo mostra a superioridade dos VGNs em relação a veículos da 
norma Euro VI (pesados) e Euro 6 (ligeiros) em termos de emissão de partículas e 
de óxidos de azoto.
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Actualmente, os motores optimizados para o gás natural (utilizando injecção 
directa e taxas de compressão mais elevadas, adaptação automática à 
qualidade do gás e injecção electrónica sequencial multi-ponto) são cada vez 
mais eficientes energeticamente. As emissões de gases não poluentes como o 
dióxido de carbono (CO2), que preocupam a UE, também são minimizadas 
com a utilização do gás natural (ver gráfico).

Este gráfico do IPCC mostra as reduções de CO2 proporcionadas pelo GN:

A comparação do metano como combustível veicular foi efectuada de acordo 
com os padrões europeus de emissões para veículos pesados novos (Euro VI) 
e ligeiros (Euro 6). Os gases de exaustão também estão livres de outros 
poluentes danosos e carcinogénicos. A tecnologia do GNC e do GNL está 
madura e é relativamente simples (utiliza um catalizador de 3 vias) e não exige 
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qualquer novo tratamento químico (como injecções de ureia ou Adblue) para 
cumprir os limites de emissão. 

Os motores de Ciclo Otto a gás natural têm portanto uma vantagem económica 
sobre motores de Ciclo Diesel, os quais exigem um dispendioso e complexo 
sistema de tratamento de gases de escape conectando vários sistemas 
catalizadores (SCR = Selective Catalytic Reduction), além de serem 50% mais 
silenciosos do que os motores "trepidantes" de Ciclo Diesel.

Os motores a gás cumprem os mais altos padrões de segurança, com sistemas 
robustos. Como o GN é mais leve do que o ar, os veículos podem ser utilizados 
e parqueados em qualquer lugar, mesmo em caves subterrâneas. O 
abastecimento de GNC ou GNL é fácil e rápido, tal como o de gasolina ou 
gasóleo.

Por todas estas razões, o Barreiro experimentará uma melhoria da qualidade 
de vida quando se generalizarem os VGNs no Concelho, com a renovação das 
velhas frotas de ligeiros e pesados. O projecto dos TCB deve ser a "semente" 
inicial que propiciará esta desejável generalização.

3.1- Quantificação das emissões poluentes dos TCB

Os TCB têm feito um trabalho minucioso de quantificação das emissões dos 
principais poluentes da sua velha frota a gasóleo. As suas estatísticas mostram 
que em 2015 a frota de autocarros emitiu:

Emissões médias por veículo 
verificadas em 2015

Emissões totais verificadas 
em 2015 

Monóxido de carbono (CO) 1.081 kg/ano 57.318 kg/ano
Hidrocarbonetos (HC) 263,62 kg/ano 13.972 kg/ano
Óxidos de azoto (NOx) 1.808 kg/ano 95.810 kg/ano
Partículas sólidas (PM) 59 kg/ano 3.115 kg/ano

Considerando a rodagem de 2.502.783 km/ano do conjunto da frota, pode-se 
quantificar em quanto seriam reduzidas estas emissões se esta fosse 
constituída por autocarros a gás natural:

Emissões por VGN [*] Emissões totais c/ VGNs
Monóxido de carbono (CO) 0,90 g/km 2.435 kg/ano
Hidrocarbonetos (HC) 0,20 g/km 541 kg/ano
Óxidos de azoto (NOx) 0,12 g/km 325 kg/ano
Partículas sólidas (PM) ~0 g/km ~0 kg/ano
[*] Fonte: ENGVA

Verifica-se assim que a adopção de VGNs na frota dos TCB reduziria:
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 em 24 vezes a emissão de monóxido de carbono (CO)
 em 26 vezes a emissão de hidrocarbonetos (HC)
 em 295 vezes a emissão dos diversos óxidos de azoto (NOx)
 em 100% a emissão de partículas sólidas (particulate matter, PM)

Além destes quatro poluentes principais a substituição da velha frota dos TCB 
por VGNs novos reduziria também as emissões numerosos outros poluentes. A 
tabela abaixo, da ENGVA, permite comparar as emissões de alguns deles:

Poluente Unidades Gasolina Gás 
Natural

Gasóleo

Compostos Voláteis Não Metânicos (NHMC) g/km 0,33 0,04 0,21
Benzeno mg/km 9,39 0,10 3,90
1.3 Butadieno mg/km 1,61 – –
Formaldehido mg/km 8,09 1,45 35,00
Potenciais formadores de ozono g/km 0,96 0,12 1,11
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4- Frota dos TCB

A frota dos TCB é constituída por 73 autocarros a gasóleo e encontra-se 
envelhecida: a sua idade média é de 18,7 anos. Deste total de 73 autocarros, 
apenas 8 (oito) cumprem a norma Euro 5. Dos demais, 16 são veículos pré-
Euro; 36 são Euro 1; 4 são Euro 2 e 9 são Euro 3 (não há nenhum Euro 4). 
Além disso há ainda uma certa heterogeneidade da frota, que se distribui por 
diferente modelos/marcas: Mercedes, Volvo e DAF. Uma frota assim só pode 
ser mantida em condições operacionais graças a esforços acrescidos da 
equipe dos TCB.

A idade média considerável da frota existente implica também sobrecustos, 
tanto em termos de combustíveis como de manutenção. Em 2015 o seu 
consumo médio aos 100 quilómetros foi de 51,32 litros, o que é elevado 
considerando que a topografia do Concelho do Barreiro é relativamente plana. 
Quanto à manutenção, em 2015 foram dispendidos 190 mil euros em materiais 
— valor que não inclui o custo com a mão-de-obra para a respectiva instalação.

Por outro lado, uma frota com idade média tão considerável implica 
necessariamente mais emissões poluentes, como os NOx, as PM e tantos 
outros. A maioria destas emissões danosas é devidamente calculada e 
registada pela equipe dos TCB. 

Um aspecto positivo dos TCB é o facto de toda a frota parquear no mesmo 
lugar, num terreno amplo com 26.400 metros quadrados.

Como informam os TCB, a extensão da sua rede é de 64,1 km, com 20 linhas 
com um comprimento total de 227,1 km. Em 2015 a oferta diária foi de 792 
circulações por dia útil, percorrendo 7.361 km. O número de passageiros 
transportados em 2015 foi de 8.709.755. A velocidade comercial média foi de 
17,58 km/hora em 2015.

4.1- Frota camarária

Em 2015 a frota total da CMB era constituída por duas centenas de veículos. A 
frota de pesados tinha 25 veículos, dos quais 10 destinados à recolha de RSU. 
A frota de ligeiros era constituída por 99 veículos e numerosos outros especiais 
(ciclomotores, varredoras, etc). A totalidade dos pesados funciona a gasóleo e 
a maior parte dos ligeiros também. 
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4.2- Outras frotas

O número de táxis existentes no Concelho do Barreiro era apenas de 39, a 
maioria dos quais pertencentes a proprietários individuais organizados em 
cooperativa. Assim, a generalização dos VGNs aos táxis, tal como aos 
cidadãos particulares, está dependente sobretudo da disseminação de postos 
públicos de GNC.

4.3- Consumos previsíveis de GNC

É importante perspectivar que a "âncora" para a introdução dos VGNs no 
Concelho do Barreiro terá de ser a frota dos TCB (a ausência de infraestrutura 
de abastecimento condiciona a generalização dos VGNs). Assim, há que 
examinar os seus consumos previsíveis, escalonados no tempo, aos quais 
deverão ser acrescentados os consumos estimados de outras possíveis frotas. 

Ter uma noção do volume anual de gás natural a ser consumido é crucial para 
o lançamento do concurso para o fornecimento de GNC — os 
comercializadores GN têm de conhecer o volume em causa para apresentarem 
as suas propostas. Considerando a importância do factor escala (quanto maior 
o volume melhores poderão ser as condições oferecidas pelos concorrentes), 
para os TCB há todo o interesse em estimar também os consumos potenciais 
de outros utilizadores de VGNs.

Assim, considerando o acréscimo da frota camarária – mas ignorando outras 
frotas privadas cujo consumo ainda é difícil de estimar (de entregas urbanas, 
taxistas, frota de camiões do possível terminal de contentores do Barreiro, etc) 
– chegam-se aos seguintes volumes indicativos, ano a ano, do potencial de 
consumo de GNC:
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Este potencial de consumo deverá ser indicado aos comercializadores de gás 
natural que se candidatarem ao concurso para o fornecimento de GNC, pois é 
um elemento importante para a elaboração das suas propostas.

- x -
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5- Condições para o êxito do projecto

Para a desejável generalização dos VGNs no Concelho do Barreiro há uma 
série de medidas que podem e devem ser tomadas. Sem pretendermos ser 
exaustivos, destacamos algumas delas:

a) Divulgação intensa da solução dos VGNs no Concelho do Barreiro. A 
publicidade, tão ampla quanto possível, deverá explicitar os benefícios 
económicos e ambientais para o Concelho resultante da renovação de frotas e 
do uso crescente de uma energia alternativa ao petróleo. O objectivo será 
estender os VGNs também às frotas do sector privado e aos cidadãos 
particulares, generalizando esta solução.

b) Deliberação camarária no sentido de, no licenciamento de novos postos de 
abastecimento de combustíveis para veículos, dar preferência aos empresários 
que se dispuserem a instalar também dispensers de GNC. Eventualmente 
poderia haver cedência de terrenos em condições favoráveis a empresários 
que se dispusessem a instalar postos GNC.

c) Intensificar a fiscalização relativa à qualidade do ar, nomeadamente quanto 
às emissões de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NOx), particulate 
matter com diâmetros de 2,5 e 10 (PM2,5 e PM10) conforme orientações da 
Organização Mundial de Saúde:

d) Dar estímulos aos taxistas do Concelho para a substituição das suas 
viaturas a gasóleo por VGNs. Exemplos: conceder isenção de alguma taxa 
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municipal; oferecer uma quantidade inicial de metros cúbicos de GNC àqueles 
que substituírem os seus carros; oferecer um subsídio inicial aos que 
adquirirem VGNs (Madrid, por exemplo, concede 3.000 euros a cada um).

e) Conceder isenção de taxas de estacionamento para VGNs de cidadãos 
particulares.

f) Estimular a empresa que movimentará contentores no eventual porto do 
Barreiro a adoptar na sua frota camiões-tractores a gás natural liquefeito (GNL) 
ou comprimido (GNC).

g) Estender progressivamente a solução dos VGNs também às máquinas de 
limpeza urbana.

O Diagrama de Ishikawa, a seguir, resume algumas das recomendações 
acima.

- x -
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6- Tecnologia dos VGNs e dos postos de abastecimento

A tecnologia dos VGNs e dos respectivos postos de abastecimento está 
completamente dominada. Não se trata portanto de um objecto de investigação 
científica mais ou menos esotérica como tantas que são divulgadas na 
comunicação social. Trata-se de uma tecnologia já em plena fase de 
comercialização e disseminada por todos os continentes – já existem mais de 
20 milhões de VGNs a circularem no mundo todo.

Entendem-se por VGNs três tipos de veículos a gás natural:
 Os bi-fuel, que funcionam com motores do Ciclo Otto e podem 

comutativamente alternarem da utilização do gás natural para a gasolina 
ou vice-versa. Regra geral, os VGNs ligeiros são bi-fuel.

 Os dedicados, que funcionam com motores do Ciclo Otto, utilizam 
exclusivamente o gás natural como combustível. Regra geral, os 
dedicados são veículos pesados.

 Os dual-fuel, que funcionam com motores do Ciclo Diesel e utilizam 
uma mistura de gás natural e gasóleo em diversas proporções. Regra 
geral, os dual-fuel são veículos pesados. Os veículos pesados dual-fuel 
podem ser obtidos pela instalação de um kit no sistema de combustível 
do seu motor de Ciclo Diesel. Na Europa existe apenas um OEM (Volvo) 
que produz camiões dual-fuel em fábrica. Por questões logísticas, a 
tecnologia dual-fuel é mais adequada para frotas de camiões de longo 
curso do que para autocarros.

Os VGNs ligeiros, produzidos em fábrica, utilizam apenas o GNC. Em 
contrapartida, os VGNs pesados podem utilizar o GNC ou o GNL (armazenado 
em reservatórios criogénicos). No caso dos camiões, os principais fabricantes 
europeus de dedicados oferecem as opções: apenas reservatórios de GNC, 
apenas de GNL ou reservatórios de GNC e também de GNL. No caso dos 
autocarros, os principais fabricantes europeus de dedicados oferecem apenas 
a opção do GNC (a única excepção é um fabricante da Polónia que dispõe de 
autocarros a GNL).

Quanto aos postos de abastecimento, a legislação portuguesa estabelece que 
podem ser licenciados em regime de serviço privado (para uma frota 
específica) ou regime de serviço público (para toda a gente). Eles podem ser:

 Postos GNC, em que o gás é obtido da rede, à pressão da mesma, 
sendo a seguir comprimido até pouco mais de 200+50 bar e 
encaminhado ao dispenser que irá abastecer os veículos (ver esquema).
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 Postos L-GNC, em que o gás é obtido de um reservatório criogénico de 
GNL, sendo a seguir comprimido ainda na fase liquefeita e depois 
vaporizado para voltar à fase gasosa e ser encaminhado ao dispenser 
que abastecerá os veículos GNC (ver desenho). Caso se pretenda 
também abastecer veículos com GNL basta instalar um dispenser 
específico adicional.

Do ponto de vista dos TCB, o GNC poderá ser obtido a partir do gás da rede 
(em fase gasosa) ou do GN em fase liquefeita. Trata-se de uma opção que 
pode ser deixada ao critério do comercializador de gás natural a que for 
adjudicado o fornecimento de GNC, após concurso específico.

Do ponto de vista do comercializador de gás natural, o GNC pode ser 
fornecido a partir de uma das seguintes três opções: a) com uma tomada na 
rede de distribuição (pressão inferior a 4 bar) que passa à porta dos TCB; b) 
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com um ramal entre a rede de 2º escalão (média pressão) e os TCB (o ponto 
mais próximo é o PRM 22, junto ao Estádio Alfredo da Silva, a uma distância 
dos TCB da ordem dos 1600 metros); c) com a instalação nos TCB de uma 
Unidade Autónoma de Gás (UAG) para a recepção de GNL.

Do ponto de vista dos interesses gerais do Concelho seria potencialmente 
mais interessante que o novo posto de abastecimento instalado nos TCB possa 
vir a abastecer tanto os veículos com reservatórios GNC como aqueles com 
reservatórios GNL (para a movimentação de pesados o GNL apresenta muitas 
vantagens em relação ao GNC). Devido às restrições da candidatura ao 
POSEUR, o posto apenas poderá ser licenciado em regime de serviço privado. 
Desse modo, por razões legais, ele só poderá servir a frota camarária (TCB) e 
outros operadores (inclusive), mas não vender GNC a terceiros.

A ilustração abaixo mostra, de uma forma artística, as muitas potencialidades 
do GNL:

- x -
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7- Os preços do gás natural

A formação de preços do gás natural obedece a uma longa cadeia de valor. 
Esta vai desde a exploração, produção, processamento, transporte, distribuição 
e comercialização até os consumidores finais. Os preços nestas várias fases 
obedecem ao princípio da aditividade tarifária. Em Portugal a sua regulação é 
feita pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), que 
estabelece as margens para os intervenientes no processo. 

Em Janeiro de 2010 o governo português liberalizou o mercado do gás natural 
e desde então os consumidores finais podem escolher o comercializador de 
GN em regime de mercado livre (ver lista no Anexo) que preferirem. Só quando 
o consumidor não conseguir propostas dos mesmos é que recorre aos 
comercializadores de último recurso (ver lista no Anexo). O objectivo anunciado 
do governo é extinguir o mercado regulado até 31 de Dezembro de 2017, 
quando todos os consumidores que ainda estiverem a ser abastecidos por um 
comercializador de último recurso serão obrigados a escolher um 
comercializador em regime livre (DL 15/2015, 30/Jan).

No regime de mercado livre os preços são objecto de negociação entre o 
comercializador e o consumidor de GN. Qualquer comercializador de GN tem o 
direito de fazer uma tomada de gás na rede de uma distribuidora (diz-se "picar" 
a rede) a fim de abastecer o seu cliente final. Como é compreensível, os preços 
estabelecidos nos contratos entre o comercializador de GN e os seus clientes 
constituem um segredo comercial. Só para micro consumidores domésticos é 
que há tarifários públicos (e mesmo assim há alguma concorrência, pois alguns 
comercializadores oferecem certas benesses para consumidores residenciais). 
Os grandes clientes de GN têm maior poder de negociação junto aos 
comercializadores do que os pequenos, o que lhes permite conseguir preços 
mais favoráveis. 

No segmento de mercado dos grandes clientes e industriais os principais 
comercializadores em Portugal são: Galp Gás Natural; Galp Power; Gold 
Energy/Dourogás; Molgás; Incrygás; Iberdrola, Fenosa; EDP Gás; Endesa e 
Cepsa. Os TCB, com um consumo previsível da ordem dos 1,6 milhões de 
metros cúbicos normalizados por ano (1,2 dele próprio + 0,4 de outras frotas), 
entram certamente na categoria de grande cliente.

A exposição acima refere-se ao fornecimento de GN nas quantidades e 
pressões padrões normais dessa indústria. No entanto, o objectivo dos TCB é 
obter o gás natural já comprimido a uma pressão superior a 200 bar. Para isso 
será necessário instalar um posto de compressão a fim de produzir GNC. A 
construção do posto GNC pelos TCB deve ser objecto de concurso para o 
fornecimento e instalação do equipamento e este terá de ser licenciado em 
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regime de serviço privado. Considerando que o POSEUR financia 85% do 
investimento no posto, esta é uma boa razão para os TCB/CMB o adquirem. 
No entanto, o GNC fornecido será só para uso próprio e não para venda a 
terceiros. No futuro, o posto poderá eventualmente ser concessionado a fim de 
que haja possibilidade legal de vender a terceiros e assim generalizar o uso do 
gás natural nos transportes do Barreiro.

A decisão dos TCB/CMB de avançar também com o investimento no posto de 
abastecimento é recente, posterior ao lançamento do Aviso do POSEUR em 
28/Outubro/2016. Assim, o posto GNC será objecto de um estudo separado 
dedicado exclusivamente a esse tema.

O GNC poderá ser produzido a partir de duas alternativas: do GN em fase 
gasosa (tomado da rede) ou do GN liquefeito (entregue por camião cisterna). 
Considerando que o GNL tem maior densidade de energia (1 m3 de GNL = 600 
m3 de GN a 15º C e à pressão do nível do mar). Para os TCB, do ponto de 
vista técnico, é indiferente que o GNC seja produzido a partir de uma ou outra 
destas alternativas. Do ponto de vista económico elas serão examinadas 
posteriormente. 

- x -

Como foi dito acima, o preço final do GNC a um grande cliente é objecto de 
negociação e envolto em segredo comercial. Assim, este estudo analisou um 
leque de preços para o GNC (v. tabela no capítulo 8.4) o que, numa primeira 
aproximação, dá uma ideia do limite de aceitabilidade. 

Entretanto, é preciso não esquecer que há também muitos outros factores não 
económicos tais como redução de emissões poluentes; redução do ruído 
proporcionada pelos VGNs; benefícios para os munícipes com a generalização 
dos VGNs; aumento da competitividade do Concelho; diversificação energética 
nos transportes; possibilidades que o posto nos TCB abre a outras frotas 
concelhias (a principiar pela camarária), etc. Assim, o preço do GNC não é a 
única variável a considerar: mesmo que fosse um pouco superior ao indicado 
ainda assim continuaria a ser vantajoso avançar com este projecto pioneiro na 
Margem Sul do Tejo.

7.1- Modelo de negócio

Dispondo de um posto próprio, o modelo de negócio para os TCB será o 
seguinte:
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1) Os TCB investirão tanto na renovação da sua frota como na instalação do 
posto de abastecimento GNC (a fim de aproveitar o financiamento do 
POSEUR). 

2) Os TCB adquirirão o GN a um comercializador, mediante concurso, e o 
comprimirão. O GN poderá ser adquirido em fase gasosa ou liquefeita. Os 
custos da compressão ficarão por conta dos TCB.

3) Os TCB poderiam eventualmente obter receitas extras com as emissões 
evitadas de dióxido de carbono (CO2). Embora este gás não seja poluente, as 
autoridades portuguesas assumiram compromissos internacionais no sentido 
de reduzir as emissões de CO2 no país, o que permite receber subsídios por 
tonelada de emissão evitada. 

O antigo Regulamento do Programa de Apoio a Projectos no País a Conceder 
pelo Fundo Português de Carbono previa explicitamente que "Os projectos ou 
grupos de projectos a apoiar podem incidir, nomeadamente, sobre: a) 
Substituição de combustíveis, designadamente de carvão ou fuel para gás 
natural" (nº 2 do artigo 3º). Será necessário investigar se o projecto poderia ser 
enquadrado no actual o Programa Life 2014-2020, agora em vigor. 

Recorde-se que a União Europeia tem como objectivo até o ano 2030 reduzir 
em 30% as emissões dos chamados gases com efeito estufa (GEE) e que em 
relação ao gasóleo os VGNs podem emitir em média menos 25% de CO2/GJ. 
Assim, nos transportes o GN é praticamente a única alternativa comercial ao 
gasóleo que tem este potencial de redução das emissões de CO2 (além dos 
poluentes propriamente ditos). Os gráficos a seguir, elaborados pela NGVA-
Europe, mostram o potencial de redução CO2 dos VGNs no caso de autocarros 
e camiões:
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8- Viabilidade económica do projecto

Todo e qualquer projecto de investimento deve ser comparado com a 
alternativa de nada fazer, ou seja, deixar as coisas como estão, no seu curso 
natural. No caso dos TCB a referida alternativa não é válida pois a actual frota 
de autocarros – com uma idade média de quase 20 anos – há muito que 
expirou a sua vida útil. Há portanto, e necessariamente, que substituí-la. Assim, 
o problema que se coloca é o de substituir por qual solução: a dos veículos 
convencionais ou a do gás natural. Neste capítulo a comparação das duas 
soluções será do ponto de vista estritamente económico, ou seja, sem entrar 
em considerações tais como alternativas de financiamento; melhoria quanto a 
emissões poluentes e ruído; o acesso aos VGNs que este investimento 
"semente" do TCB dá a outras frotas do Barreiro, etc.

De acordo com a metodologia de Van Der Tak, a análise da viabilidade 
económica do projecto deve seguir a metodologia dos custos diferenciais, em 
que são comparados os custos da solução convencional (a gasóleo) e da 
solução com veículos a gás natural. Isso é feito sucessivamente em relação 
aos custos de investimento e aos custos de exploração, o que permite chegar a 
uma comparação de fluxos de custos e determinar a taxa interna de 
rentabilidade diferencial (TIR dif.). Esta abordagem permite determinar qual a 
solução de mínimo custo. Os valores adoptados são os considerados razoáveis 
neste sector, ou os indicados pelo fabricante do autocarro tomado como 
referência (o Citaro Euro VI, da Mercedes-Benz, nas versões Diesel e GNC).

A análise económica não considerou subsídios ou ajuda que possam ser 
obtidas do Estado, tais como os do POSEUR ou outros, pois o foco incidiu na 
perspectiva diferencial das duas opções. É evidente que se o investimento na 
frota for co-financiado a fundo perdido isto representa uma redução directa do 
seu valor.

8.1- Custos de investimento

Os principais são constituídos pela instalação do posto GNC e pela substituição 
da frota. O primeiro deles será considerado como custo zero pois no modelo de 
negócio que se preconiza este será deixado a cargo do comercializador de gás 
natural. Assim, a análise do custo de investimento incidirá exclusivamente na 
renovação da frota de autocarros.

Estudaram-se três faseamentos temporais para o investimento na frota. O 
primeiro foi a sua aquisição num lote único inicial de 60 autocarros; o segundo 
em dois lotes de 30 mais 30 unidades; e o terceiro em três lotes sucessivos de 
20 unidades cada um. Em todos eles as aquisições verificam-se até o ano 3 do 
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projecto a fim de obedecer ao calendário exigido pelo POSEUR, 
nomeadamente concretização em 24 meses com início até 6 meses após a 
formalização de contrato de concessão de incentivos.

Como se verifica, o preço do autocarro a gás natural tomado como referência 
(Citaro) é 18% mais elevado do que o do seu homólogo a gasóleo. Esta 
diferença, como se verá nos Fluxos de Caixa, será compensada, pelo menor 
preço do gás natural.

Considerou-se que as actuais oficinas dos TCB, com pequenas adaptações, 
serão adequadas para a manutenção do VGNs. Como as adaptações têm 
custos irrisórios (sinalética e ventilação, sobretudo) nesta fase do estudo 
podem ser ignorados.

8.2- Custos de exploração

O principal custo de exploração é a aquisição de combustíveis. Foram assim 
comparados os custos do gasóleo adquirido a granel pelos TCB, aos preços 
médios de 2015) com os preços do GNC, ou seja, do gás natural entregue já 
comprimido aos TCB (considerou-se que os custos de energia eléctrica com a 
compressão ficarão a cargo do comercializador e por isso, na óptica dos TCB, 
não devem ser considerados). 

Não foram considerados os custos de manutenção das novas viaturas (que 
eventualmente poderiam ser objecto de um contrato à parte com o fornecedor 
dos mesmos) porque os TCB já dispõem de pessoal oficinal habilitado para 
essa tarefa.

Para os preços do GNC adoptaram-se hipóteses razoáveis, compatíveis com o 
que se pratica no sector. Posteriormente, uma análise de sensibilidade a um 
leque de preços do GNC permitiu determinar o limiar mínimo que permite 
rentabilizar o projecto.

Apesar de os custos actuais de manutenção e reparação da frota serem 
significativos, a sua previsível redução não foi considerada. Isto se explica 
porque se está a comparar aquisições de veículos novos e em ambas as 
alternativas, GNC ou gasóleo, estes custos deverão cair.

Note-se que teria sido possível neste estudo acrescentar algumas "Receitas" à 
Solução Gás Natural, tais como as do arrendamento do terreno para a 
instalação do posto GNC ou eventuais subsídios por emissões evitadas de 
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CO2. No entanto, para maior simplicidade, não foram considerados estes 
possíveis benefícios financeiros extras.

8.3- Fluxos de custos e TIR diferencial

Os fluxos de custos comparados de ambas as soluções permitem determinar 
os diferenciais respectivos, os Valores Actualizados Líquidos (VAL) e a Taxa 
Interna de Rentabilidade diferencial (TIR dif.) nos vários cenários.

As TIR diferenciais obtidas, todas positivas, mostram que o projecto certamente 
tem viabilidade económica. Uma análise de sensibilidade da TIR diferencial a 
diferentes preços do GNC (mantendo constantes os demais factores) mostra 
que o projecto suportaria preços até um pouco superiores a 50 cêntimos por 
metro cúbico normalizado de GNC. 

As tabelas no fim deste capítulo mostram o cálculo dos Custos de 
Investimento; dos Custos de Exploração; e dos Fluxos de Custos e TIR 
diferenciais para cada uma das três hipóteses de faseamento do investimento 
(60 autocarros iniciais; 30+30 e 20+20+20).

8.4- Análise de sensibilidade da TIR dif. aos preços do GNC 

A tabela a seguir apresenta de forma resumida as TIR diferenciais obtidas para 
o projecto consoante diferentes preços de GNC:

Preços do GNC

[€/m3(n)]

Aquisição dos 
60 autocarros 

no ano 1
0,40 20,0%
0,45 14,7%
0,50 9,4%
0,55 3,9%
0,60 -1,9%
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Tabela 1a- Custos de investimento
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Tabela 2a – Custos de exploração
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Tabela 3a – Fluxos de custos
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8.5- Meios libertos e investimento

A lógica do estudo apresentado nos pontos 8.1 a 8.4 foi a comparação entre 
alternativas para investimentos que têm necessariamente de ser feitos. Esse é 
o método clássico, definido por Van Der Tak. Comparam-se duas soluções a 
fim de determinar o mínimo custo em termos de fluxo de caixa actualizado. No 
caso presente comparou-se a solução convencional (gasóleo) com a solução 
inovadora (gás natural). 

Entretanto, a CMB solicitou que o assunto fosse analisado numa óptica 
diferente, a saber: Se se mantivesse a velha frota actual e com os custos de 
exploração actuais, quanto de poupanças nos custos de exploração seriam 
obtidas com veículos a gás natural novos. A intenção é verificar se as 
poupanças obtidas cobririam o custo do investimento em VGNs novos. Esta 
óptica pressupõe que a frota actual a gasóleo poderia ser mantida em 
condições operacionais durante os próximos 20 anos (o que é altamente 
contestável) e que, se isso fosse possível, os altos custos de exploração 
actuais não se agravariam ainda mais do que agora. Por se tratar de um pedido 
expresso da CMB, tentaremos fazer este exercício.

Pode-se começar por examinar o custo de exploração teórico de um único 
VGN, comparando-o com o custo de exploração médio da frota actual a 
gasóleo. Assim, para o VGN, vem:

42,77 m3N aos 100 km Citaro
50.055 km Quilometragem média anual de um autocarro em 2015
21.408 m3N Consumo previsível de GN desse autocarro
0,40 €/m3N Preço de referência do GN
2.110 € Custo médio estimado de manutenção
10.674 €/ano Despesa anual previsível desse VGN

E para o autocarro a gasóleo vem:

25.688 litros Consumo médio de Gasóleo
0,95€/litro Preço de referência do Gasóleo
24.403 € Custos de combustível
3.779 € Custos de manutenção
28.183 €/ano Despesa anual actual por autocarro

A partir destes números é possível obter um diferencial libertado de 
17.509€/ano (28.183€ - 10.674€) com a adopção deste único VGN. Assim, num 
período de 20 anos (que corresponde ao prazo de vida legal de reservatórios 
GNC), este autocarro único deveria permitir uma poupança em termos de 
custos de exploração de 350.180 euros (em valores não actualizados). Em 
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valor actualizado líquido (VAL) esta poupança seria de 278.695 euros (à taxa 
de 1%) e de 252.531 (à taxa de 2%). É o que mostra a tabela abaixo:

Ano   
Diferencial 
libertado 
(€/ano)

0   0
1 17.509
2 17.509
3 17.509
4 17.509
5 17.509
6 17.509
7 17.509
8 17.509
9 17.509

10 17.509
11 17.509
12 17.509
13 17.509
14 17.509
15 17.509
16 17.509
17 17.509
18 17.509
19 17.509
20 17.509

Valor não actualizado  350.180
Valor actualizado a 1% 319.119
Valor actualizado a 2% 292.023

Os valores totais obtidos comparam-se favoravelmente com o preço de um 
autocarro novo a gás natural (269.500 euros).

Este dado pode ser extrapolado para um conjunto de autocarros a gás natural. 
Assim, para rodar o total de 2.502.783 km que os TCB percorreram em 2015, 
os Custos de Exploração seriam os seguintes:
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Custos de exploração para rodar 2.502.783 km/ano

Ano c/ 0 VGNs

c/ 20 
VGNs (e a 

frota 
restante 

em 
gasóleo)

c/ 40 VGNs 
(e a frota 
restante 

em 
gasóleo)

c/ 60 
VGNs

0 1.380.228 0 0 0
1 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
2 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
3 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
4 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
5 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
6 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
7 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
8 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
9 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440

10 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
11 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
12 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
13 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
14 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
15 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
16 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
17 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
18 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
19 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440
20 1.380.228 1.133.632 887.036 640.440

VNA 28.984.788 22.672.643 17.740.722 12.808.800
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Assim, considerando os meios libertados por cada autocarro a gás natural 
(17.509 euros/ano), a extrapolação para 20, 40 e 60 VGNs vem a ser:

Diferencial libertado (poupanças) c/ adopção de VGNs

Ano c/ 1 VGN c/ 20 VGNs c/ 40 
VGNs

c/ 60 
VGNs

0 0 0 0 0
1 17.509 350.180 700.360 1.050.540
2 17.509 350.180 700.360 1.050.540
3 17.509 350.180 700.360 1.050.540
4 17.509 350.180 700.360 1.050.540
5 17.509 350.180 700.360 1.050.540
6 17.509 350.180 700.360 1.050.540
7 17.509 350.180 700.360 1.050.540
8 17.509 350.180 700.360 1.050.540
9 17.509 350.180 700.360 1.050.540

10 17.509 350.180 700.360 1.050.540
11 17.509 350.180 700.360 1.050.540
12 17.509 350.180 700.360 1.050.540
13 17.509 350.180 700.360 1.050.540
14 17.509 350.180 700.360 1.050.540
15 17.509 350.180 700.360 1.050.540
16 17.509 350.180 700.360 1.050.540
17 17.509 350.180 700.360 1.050.540
18 17.509 350.180 700.360 1.050.540
19 17.509 350.180 700.360 1.050.540
20 17.509 350.180 700.360 1.050.540

VNA  350.180 7.003.600 14.007.200 21.010.800
VAL a 2% 280.684 5.613.671 11.227.343 16.841.014
VAL a 4% 228.801 4.576.020 9.152.039 13.728.059
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Estes meios libertados podem ser comparados com o Custo do Investimento 
em VGNs, mostrado na tabela abaixo:

Investimento em VGNs (sem POSEUR)

Ano c/ 1 
VGN 20 VGNs 40 VGNs 60 VGNs

0 0 0 0
1 269.500 5.390.000 10.780.000 16.170.000
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0

VNA  269.500 5.390.000 10.780.000 16.170.000
VAL a 2% 264.216 5.180.700 10.361.399 15.542.099
VAL a 4% 259.135 4.983.358 9.966.716 14.950.074
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Entretanto, se se considerar o apoio do POSEUR (85% do sobrecusto de cada 
autocarro homólogo a gasóleo), o Custo de Investimento será ainda mais 
reduzido como se verifica na tabela abaixo:

Investimento em VGNs (com POSEUR)
Ano c/ 1 

VGN 20 VGNs 40 VGNs 60 VGNs

0 0 0 0
1 234.557 4.691.130 9.382.260 14.073.390
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0

VNA  234.557 4.691.130 9.382.260 14.073.390
VAL a 2% 229.957 4.508.968 9.017.935 13.526.903
VAL a 4% 225.535 4.337.213 8.674.427 13.011.640

Verifica-se assim que o Custo de Investimento se compara muito 
favoravelmente com os valores libertados vistos na tabela do Diferencial 
libertado. Isto é verdade tanto em termos de Valores Não Actualizados (VNA) 
como em termos do Valor Actualizado Líquido (VAL) à taxa de 2%. Entretanto, 
com o apoio do POSEUR esta comparação será favorável também à taxa de 
actualização de 4%. 

Assim, pode-se concluir que a adopção dos VGNs na frota dos TCB é 
sempre desejável. 

- x -
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9- Opções de financiamento

Analisada a viabilidade económica do projecto nos três cenários considerados, 
os quais correspondem aos três calendários de faseamento para a aquisição 
dos veículos, importa considerar as diferentes opções de financiamento.

9.1- Modalidades de financiamento

Neste capítulo examinar-se-á apenas o financiamento da frota. A decisão 
recente dos TCB de avançar também com a instalação do posto de 
abastecimento GNC será objecto de estudo à parte. Há várias alternativas 
possíveis para o financiamento da frota, as quais não são excludentes entre si.

9.2- Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos (POSEUR)

A Portaria nº 57-B/2015, na secção 8, artigo 64º, contempla apoios financeiros 
para empresas públicas de transportes colectivos de passageiros, sob a forma 
de subsídio não reembolsável, que substituam os veículos novos da norma 
Euro VI movidos a combustível convencional (gasóleo) para veículos novos da 
norma Euro VI a gás natural comprimido (GNC). Em 28/Outubro/2016 foi 
publicado o Aviso POSEUR-07-2016-71 que especifica as condições dos 
apoios financeiros. As candidaturas podem ser apresentadas até 
30/Janeiro/2017.

O Aviso contempla os seguintes cofinanciamentos para:
a) Até 85% do sobrecusto de autocarros GNC novos em relação a homólogos 
novos a gasóleo que cumpram a norma Euro VI, com um limite máximo de 100 
mil euros por autocarro.
b) Até 85% da construção de postos de abastecimento GNC para utilização 
pela frota do beneficiário.
c) Até 85% das ações com a assistência técnica específica do projecto, bem 
como ações de comunicação e sensibilização do público e monitorização dos 
resultados.

9.3- Meios libertos
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Como se viu, o apoio não reembolsável do POSEUR é de 85% do diferencial 
de preço entre o veículo a gasóleo norma Euro VI e o seu homólogo a gás 
natural. Assim, se se tomar o Citaro como referência, este diferencial é de 
€41.110,00. Portanto, a 85%, o apoio seria de €34.943,50 por cada autocarro 
(muito menor do que o limite de €100.000/autocarro estabelecido no Aviso). 
Dessa forma, numa frota de 60 autocarros seria possível receber um total 
máximo de €2,1 milhões. A proporção em relação ao investimento total na frota 
(da ordem dos €16 milhões) é de apenas 13,1%.

Para o financiamento dos 86,9% restantes [100% - 13,1%] poder-se-á contar 
com os meios libertos, ou seja, com as poupanças permitidas pela utilização 
dos VGNs. Como mostrado no capítulo 8.5, o total dos meios libertos para 60 
autocarros quase equivale ao investimento total na frota. Mas se se considerar 
o apoio do POSEUR que reduz o valor do investimento verifica-se que o total 
dos meios libertos seria mais do que suficiente para financiá-lo. 

9.4- Financiamento bancário

Entretanto, se por alguma razão os SMTCB não quiserem recorrer aos meios 
libertos, sempre há possibilidade de recorrer à banca para financiar parte do 
investimento na frota.

Assim, uma vez conhecidas as condições de financiamento do POSEUR, a 
Abilis, em estudo separado, irá elaborar um cenário para o possível 
financiamento bancário. 
 
Será projectado o movimento financeiro, ao nível da tesouraria, o que permitirá 
uma simulação do esforço financeiro por parte dos TCB/CMB com a opção do 
gás natural. Serão ali considerados:
- Investimento unitário e total;
- Viaturas a GNC e viaturas a gasóleo;
- Investimento elegível;
- Numero de autocarros;
- Consumos anuais das viaturas;
- Incentivo não reembolsável;
- Valor do financiamento do capital alheio: Diferença do investimento total e 
do incentivo, sem considerar qualquer comparticipação de capitais próprios;
- Período de carência – 3 anos;
- Período de reembolso – 15 anos;
- Taxa de juro + spread de 1,5%;
- Tesouraria do projeto.
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10- Conclusões e recomendações

Verifica-se que o projecto de introdução dos VGNs na frota dos TCB tem 
viabilidade económica pois apresenta Taxas Internas de Rentabilidade 
Diferenciais (TIR dif.) positivas. Trata-se de um projecto que do ponto de vista 
estritamente económico tem pay back (paga-se a si próprio). Ou seja, mesmo 
sem recorrer a outros argumentos — como benefícios ambientais, redução de 
emissões poluentes, redução do ruído dos motores, a generalização dos VGNs 
a outras frotas que o projecto dos TCB vem permitir, etc — justifica-se a 
substituição da totalidade da frota de autocarros dos TCB por VGNs.

Como é bem sabido, um projecto que tem viabilidade económica pode ou não 
ter viabilidade financeira. No caso presente deste projecto verifica-se 
igualmente que ele tem viabilidade financeira, como se depreende do Capítulo 
9 (Opções de financiamento). 

As principais recomendações, tanto para os TCB como para a CMB, são:

1) Que os TCB iniciem de imediato as diligências para a aquisição dos novos 
autocarros VGNs, com a elaboração do Caderno de Encargos [*] e o 
lançamento do Concurso Público.

2) Que os TCB iniciem a preparação do Caderno de Encargos [*] e o concurso 
entre comercializadores de GN para seu fornecimento nas instalações do 
Lavradio. Sugere-se desde já a qualificação prévia dos comercializadores – 
com base na sua experiência anterior e numa grelha de critérios – a convidar 
para o concurso. 

3) Que doravante e de imediato a CMB comece a substituir os seus veículos 
ligeiros que chegarem ao fim da sua vida útil por veículos bi-fuel, que 
consomem gás natural ou gasolina.

4) Que, uma vez disponível o GNC, a CMB aproveite a oportunidade para 
substituir os seus veículos pesados que chegarem ao fim da sua vida útil.

5) Que a CMB tente persuadir proprietários de postos de abastecimento de 
combustíveis convencionais (novos e já existentes) a instalarem "ilhas" 
adicionais para o GNC.

6) Que a CMB condicione a emissão de futuras licenças para taxistas à 
utilização de VGNs.

7) Que a CMB estimule operadores de frotas locais de camiões para a solução 
dos VGNs, nomeadamente camiões-tractores para movimentação de cargas.
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8) Que os TCB, a CMB e a Agência Regional de Energia (conforme exigido 
pelo ponto 11.2.c) do Aviso do POSEUR) efectuem campanhas publicitárias de 
sensibilização dos munícipes para as vantagens dos VGNs [*] e o papel 
importante do gás natural para o objectivo de reduzir a dependência do 
petróleo no Sector dos Transportes.

9) Que a CMB conceda isenção de taxas de estacionamento aos proprietários 
de VGNs.

10) Que, se ainda não o fez, a contabilidade da CMB desagregue os consumos 
de combustíveis com a frota de autocarros do TCB a fim de poder aproveitar o 
benefício fiscal aprovado pela Lei 38/2016, de 15 de Julho (estes gastos são 
dedutíveis, em valor de 120% do respectivo montante, do lucro tributável em 
sede de IRC – ver informação da APECA nos anexos).

[*] A APVGN poderá colaborar nessa tarefa.
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ANEXOS

- Legislação pertinente

DL 298/01, 28/Nov Permite a utilização do gás natural comprimido (GNC) como 
combustível nos automóveis que apresentem uma homologação 
CE de modelo ou uma homologação nacional.

Port. 1270/01, 08/Nov Aprova o Regulamento de Segurança Relativo ao Projecto, 
Construção, Exploração e Manutenção de Postos de Enchimento 
de Gás Natural

Port. 228/90, 27/Mar Aprova o Regulamento da Gestão do Consumo de Energia para 
o Sector dos Transportes

DL 41/02, 28/Fev Transpõe para o direito interno as Directivas nºs 1999/36/CE, do 
Conselho, de 29 de Abril, e 2001/2/CE, da Comissão, de 4 de 
Janeiro, relativas aos equipamentos sob pressão transportáveis

DL 13/02, 26/Jan Transpõe para o direito interno directiva europeia com o 
“Regulamento respeitante ao nível das emissões poluentes 
provenientes dos motores alimentados a diesel, gás natural 
comprimido ou gás de petróleo liquefeito utilizados em 
automóveis”.

Port. 207A/13, 25/Jun Aprova o Regulamento de Utilização, Identificação e Instalação 
de gás de petróleo liquefeito (GPL) e gás natural comprimido e 
liquefeito (GN) em veículos

Port. 366/13, 23/Dez Estabelece o procedimento de atribuição de licenças para a 
exploração de postos de enchimento de gás natural veicular 
(GNV), em regime de serviço público ou privativo, nas 
modalidades de gás natural comprimido (GNC) e de gás natural 
liquefeito (GNL), determina a regulamentação de segurança 
aplicável ao projeto, construção, exploração e manutenção de 
postos de enchimento de GNL e revoga a Portaria n.º 468/2002, 
de 24 de abril.

Lei 13/2013, 31/Jan Estabelece o regime jurídico para a utilização de gases de 
petróleo liquefeito (GPL) e gás natural comprimido e liquefeito 
(GN) como combustível em veículos.

Aviso POSEUR-07-2016-71 Promoção da eficiência energética nos transportes urbanos 
públicos coletivos de passageiros incumbidos de missões de 
serviço publico

- Lista de abreviaturas

VGN = veículo a gás natural
GNC = gás natural comprimido
GNL = gás natural liquefeito
LCNG = Liquid & Compressed Natural Gas
OEM = Original Equipment Manufacturer
ATEC = atmosfera explosiva

http://apvgn.pt/wp-content/uploads/portaria_207_a_2013.pdf
http://apvgn.pt/wp-content/uploads/portaria_366_23dez13.pdf
http://apvgn.pt/wp-content/uploads/lei_13_2013.pdf


 

- 40/46 -
Associação Portuguesa do Veículo a Gás Natural

Portuguese Natural Gas Vehicle Association
Av. Estados Unidos, 14 – 4º Dir. – P-1700-175 Lisboa

T. +351.21 843 5368 apvgn@apvgn.pt http://www.apvgn.pt

PCS = Poder Calorífico Superior
PCI= Poder Calorífico Inferior
IGU = International Gas Union
NGVA-Europe = Natural Gas Vehicle Association – Europe
ENGVA = European Natural Gas Vehicle Association (foi substituída pela NGVA-Europe)
ERSE = Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos
ITG = Instituto Tecnológico do Gás
kWh = quilowatt-hora
tep = tonelada equivalente de petróleo
DL = Decreto-Lei
Port. = Portaria
POSEUR = Programa Operacional – Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
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- Conversões úteis

106 t de GNL =~ 2,2 x 106 m3 de GNL
106 t por ano de GNL =~ 140 x 106 m3 de gás por dia
106 m3 de GNL =~ 460.000 t de GNL
106 m3 de GNL = 6,29 x 106 barris de GNL
1 m3 de GNL = 1.000 litros
1 m3 de GNL = 600 m3 de gás
1 m3 standard = 1,057 m3 normalizado
1 m3(n) de GNC =~ 0,8404 kg de GNC
1 kg de GNC =~ 1,1899 m3(n) de GNC
1000 m3(n) de GN = 10,715 MWh
1000 m3(n) de GN = 38,574 GJ
1000 m3(n) de GN = 0,9213 tep
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- Lista dos comercializadores de gás natural em regime de 
mercado livre registados na DGGE

Empresa Morada
Correspondência

GALP GÁS NATURAL, S.A. (COM.01) - 
NIF503703616

R. TOMÁS DA FONSECA, TORRE C - 6º 
1600-209 LISBOA 
gnindustria@galpenergia.com; www.galpenergia.com

EDPGÁS.COM - COMÉRCIO DE GÁS 
NATURAL, SA (COM.02) - NIF504930087

RUA LINHAS DE TORRES, 41 
4350-214 PORTO 
www.edp.pt

ENDESA ENERGIA, SA - SUCURSAL 
(COM.03) - - NIF980245974

QUINTA DA FONTE, ED. D. MANUEL I, PISO 0 - ALA B2 
2070-203 PAÇO DE ARCOS 
info@endesa.pt; www.endesa.pt

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA 
(COM.04) - NIF980393388

AV. AMÉRICA, 38 
28028 MADRID 
soperacoes@gasnatural.com; www.gasnaturalfenosa.pt

IBERDROLA GENERACIÓN ESPAÑA, S.A.U 
(COM.05) - NIF:A-95758371

(por transmissão do registo da IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U) 
Plaza Euskadi 5, 48009 Bilbao Atendimento cliente: Apart. 12011, EC 
Picoas 
1061-001 LISBOA 
www.iberdrola.pt; comercial.gas@iberdrola.pt

DIGAL - DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO, S.A. 
(COM.06) - NIF500897565

R. DAS ALAGOAS, CAMPO RASO 
2710-142 SINTRA 
geral@digal.pt; www.digal.pt

UNION FENOSA COMERCIAL, S.L. - Sucursal 
(COM.07) - NIF980304768

AV. DA BOAVISTA, 2121 - 4º SALA 404 
4100-134 PORTO 
service.clientes@gasnatural.com; www.gasnaturalfenosa.pt

INVESTIGACION CRIOGENIA Y GÁS, S.A. - 
SUCURSAL (COM.08) - NIF980390583

Rua Castilho, 5 Zona L2 
1250-066 LISBOA 
web@incrygas.pt; www.incrygas.pt

GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE 
ENERGIA S.A. (COM.09) - NIF507857542

R. 31 DE AGOSTO, 12 
5000-305 VILA REAL 
goldenergy@goldenergy.pt; www.goldenergy.pt

NORTEGÁS, LDA (COM.11) - NIF503928267 R. PARTICULAR DE AVILHÓ, 26 
4460-787 CUSTÓIAS 
geral@nortegas.pt; www.nortegas.pt

COPREL - COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E 
SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA (COM.12) - 
NIF500639531

R. JOSÉ ELIAS GARCIA, 15 
2640-409  MAFRA 
geral@coprel.pt; www.coprel.pt

AVINGAZ - DISTRIBUIDOR DE GÁS, LDA 
(COM.13) - NIF506532844

R. FUTECOL CLUBE DE AVINTES, 149 
4430-836 AVINTES 
geral@avingaz.com; www.avingaz.com

EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE 
ENERGIA, S.A. (COM.14) - NIF503504564

PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL, 13 
1250-162 LISBOA 
www.energia.edp.pt

IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, 
UNIPESSOAL, LDA (COM. 16) - 
NIF502124083

AV. DA LIBERDADE, 180 A, 6º , TIVOLI FÓRUM 
1250-146 LISBOA 
www.iberdrola.pt; comercial.gas@iberdrola.pt;

GALP POWER, S.A. (COM.17) - 
NIF504723456

R. TOMÁS DA FONSECA, TORRE C 
1600-209 LISBOA 
galpon@galpenergia.com

MOLGÁS ENERGIA PORTUGAL, S.A. 
(COM.19) - NIF507925777

ED. ALBERGARIA CENTER PARK, EN 242, Km 6,3 - Nº49 - A 
APARTADO 500 
2430-534 MARINHA GRANDE 
geral@molgas.pt; www.molgas.pt
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BP GAS EUROPE, S.A.U. (COM.20) - NIF: A-
82422031

AV. DE BRUSELAS, 36 ARROYO DE LA VEGA - ALCOBENDAS 
28108 MADRID 
madcat@bp.com; www.bp.com

AXPO IBERIA, S.L. (COM.21) - NIF: 
B83160994

P.º DE LA CASTELLANA, 66 - 6º 
28046 MADRID 
raquel.cisnerosalonso@axpo.com; www.axpo.com

CEPSA - PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. 
(COM.22) - NIF500513295

R. GENERAL FIRMINO MIGUEL, 3 - TORRE 2 - 14º 
1600-100 LISBOA 
isabelle.lucas@cepsa.com; www.cepsa.com

DOUROGÁS NATURAL - MEDIÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE SISTEMAS DE GÁS, S.A. 
(COM.24) - NIF509828698

EN 101, Nº 57, LUGAR DE NOVELHOS 
4970-617 ARCOS DE VALDEVEZ 
nmoreira@dourogas.pt

ROLEAR - AUTOMATIZAÇÕES, ESTUDOS E 
REPRESENTAÇÕES, S.A. (COM.25) - 
NIF500883750

PARQUE ROLEAR, SÍTIO DO AREAL GORDO, APARTADO 530 
8001-906 FARO 
contacto@rolearviva.pt; www.rolearviva.pt

BIOGOLD - PRODUTORA DE GÁS 
COMBUSTÍVEL, S.A. (COM.26) - 
NIF510458432

R. 31 DE AGOSTO, 12 
5000-305 VILA REAL 
EMAIL: NMOREIRA@DOUROGAS.PT

GOLDGÁS - COMERCIALIZADORA DE GÁS, 
S.A. (COM.27) - NIF510465544

R. 31 DE AGOSTO, 12 
5000-305 VILA REAL 
E-mail: nmoreira@dourogas.pt

MÁRIO PAULO ROXO MARTINS (COM.28) - 
NIF177864095

AV. ESPÍRITO SANTO, 11 
6120 214 CARDIGOS 
mprm@sapo.pt

CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 
(COM.29) - NIF:A-82485335

TORRE CEPSA, PASEO DE LA CASTELLANA, 259 A 
28046 MADRID ES 
E: juan.carbayo@cepsa.com

ENAT - COM. DE EQUIPAMENTOS E 
ENERGIAS NATURAIS, LDA (COM.30) - 
NIF507006810

R. MARQUÊS DE POMBAL, 14 
6320 382 SABUGAL 
E-mail: geral@enat.pt; Web: www.enat.pt

RWEST - RWE SUPPLY & TRADING, GMBH 
(COM.31) - NIF: DE813022070

ALTENESSENER SRT., 27 
45141 ESSEN - ALEMANHA 
www.rwe.com;christelle.doering@rwe.com

ECO CHOICE, S.A. (COM.32) - NIF:508080991 R. DR. MANUEL SIMÕES BARREIROS, 58 - 2º 
3260-424 FIGUEIRÓ DOS VINHOS 
www.ecochoice.pt; geral@ecochoice.pt

AUDAX ENERGIA, S.L. - SUCURSAL EM 
PORTUGAL (COM.33) - NIF: 980498481

R. DOS CORDOEIROS A PEDROUÇOS, 87C 
1400 072 R. DOS CORDOEIROS A PEDROUÇOS, 87C 
info@audaxenergia.pt; www.audaxenergia.pt

AUDAX ENERGIA, S.A. (COM.34) - 
NIF:A85258549

AVENIDA NAVARRA, 14 
8911 BADALONA -BARCELONA 
info@audaxenergia.pt; www.audaxenergia.pt

HEN - SERVIÇOS ENERGÉTICOS, LDA 
(COM.35) - NIF:510287050

RUA DO PINA, 13-5º ESQ. 
6300-847 GUARDA 
Email: priducao@hen.pt

OPERGÁS, LDA (COM.36) - NIF:510542050 LARGO DOS VARADOUROS, 4 - 3º 
9000-503 FUNCHAL 
Email: opergas@gruposousa.pt

DOUROGÁS LÍQUIDO - 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A. 
(COM.37) - NIF:513439803

R. 31 DE AGOSTO, 12 
5000-305 VILA REAL 
Email: dourogas@dourogas.pt

GAS NATURAL SERVICIOS, SDG, S.A. - SUC. 
PORTUGAL (COM.38) - NIF:980484073

AV. D. JOÃO II, 44-C, ED. ATLANTIS, 1.4 
1990 095 LISBOA 
servico.clientes@gasnatural.com

LUSÍADAENERGIA, S.A. (COM.39) - NIF: 
513816666

CAMPILHOS - S. BARTOLOMEU DE MESSINES 
8375 021 SILVES 
geral@luzigas.pt
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GALPEGESTE - GESTÃO DE ÁREAS DE 
SERVIÇO, LDA (COM.40) - NIF: 503043745

R. TOMÁS DA FONSECA, TORRE C 
1600 209 LISBOA 
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- Benefícios em sede de IRC na aquisição de combustíveis
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