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Informação 
 
 
Tendo vindo a AMAGÁS a defender, à mais de 8 anos, o uso do Gás Natural Veicular 
(GNV), como projecto de interesse económico e ambiental, para a região e para o 
país, sem que, até à presente data, se tivesse concretizado o objectivo pretendido ou 
seja, o uso do GNV no parque automóvel do nosso país. 
 
Este objectivo constitui, ainda, uma base determinante para permitir iniciativas 
municipais de vedar áreas urbanas, nomeadamente os centros históricos, ao uso de 
viaturas poluentes, dando como alternativa o uso de viaturas a GNV, GPL ou 
eléctricas. 
 
É entendimento desta associação que a não generalização do GNV resulta da 
indisponibilidade dos operadores das redes de Gás Natural, para instalar os postos de 
abastecimento de viaturas. 
 
Até à presente data os únicos postos de abastecimento existentes no país são 
particulares e as diligências desta associação, junto dos operadores das redes, para 
alterar a situação, têm-se mostrado insuficientes. 
 
Deste modo, para concretização do objectivo de instalação de postos de 
abastecimento de GNV, foi deliberado por unanimidade, na 43ª Reunião do Conselho 
de Administração da AMAGÁS, dar relevo aos objectivos referidos no Ponto 3 do 
Plano de Actividades e Orçamento para 2004, e que são:    
 

“Priorizar, como Projecto Ambiental, o uso de viaturas a Gás Natural, devendo 
para o efeito, a Associação, continuar o processo de instalação dos postos de 
abastecimento de Gás Natural Veicular (GNV), a instalar na área dos 
municípios associados. Neste sentido e tendo em conta a situação privilegiada 
dos municípios para a disponibilização de espaços e respectivo licenciamento, 
será dada continuidade aos estudos necessários, de ordem económica, técnica 
e jurídica, e mantidos os contactos com a GDP e GDL, que permitam 
concretizar o objectivo de instalação de postos de abastecimento de GNV, 
independentemente do tipo de exploração dos mesmos”. 
 
Deste modo, conclui-se por recomendar “que os municípios associados 
deverão exigir, em futuros licenciamentos de postos de abastecimento de 
combustíveis, que seja instalado nos mesmos um Posto de 
Abastecimento de GNV, em locais onde esteja instalada a rede de Gás 
Natural. 
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