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PREÂMBULO 

Este trabalho resulta de uma solicitação da AMAGÁS na sequência de notícias recentes de que o 

Governo está a estudar a possibilidade de aplicação de taxas sobre as emissões de dióxido de 

carbono e de metano, incidindo em sectores como os transportes e a agricultura, aplicando o 

princípio do poluidor pagador, e que estas taxas irão servir para criar uma reserva orçamental de 

modo a poder adquirir a outros países as unidades de crédito de carbono para que Portugal cumpra 

as metas do Protocolo de Quioto. 

 

Tem por objectivo fornecer dados que suportem uma tomada de posição da AMAGÁS no sentido da 

promoção do Gás Natural Veicular (GNV) e dos pontos de abastecimento de Gás Natural Comprimido 

(GNC). 

Numa primeira parte fornece dados que permitirão enquadrar o tema e as medidas anunciadas. 

Numa segunda parte apresentam-se dados que fundamentam, o potencial que o GNV oferece para 

uma política de transportes sustentável. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
Parte I - Enquadramento 
 
As acções humanas contribuem para o aumento crescente do efeito de estufa. A Convenção – 
Quadro das Nações Unidas (Conferência do Rio 92) fixou como objectivo “conseguir estabilização 
das concentrações na atmosfera de gases com efeito de estufa (GEE), a um nível que evite uma 
interferência antropogénica perigosa como o sistema climático”. 
O Protocolo de Quioto, estabelecido em 1997, destina-se a tornar operacional e dar eficácia jurídica a 
este objectivo. Estabelece compromissos quantificados de limitação ou redução das emissões dos 
gases de efeito de estufa, tendo em vista uma redução global destas emissões, em pelo menos 5% 
abaixo dos níveis de 1990, no primeiro período de cumprimento 2008-2012. 
Sem deixar de dar prioridade às acções de cada país para conseguir satisfazer os objectivos a que se 
comprometeu, introduziu “mecanismos de flexibilização” que permitem reduzir os custos associados a 
essas acções: - “o comércio de emissões”; a “implementação conjunta”, e o”mecanismo de 
desenvolvimento limpo”. Estes mecanismos permitem, através da criação de um valor transaccionável 
para as reduções (unidade de redução de emissões), que a nível nacional e regional as reduções 
venham a ser feitas nos sectores, nas empresas e nos processos onde o custo for mais baixo, 
baixando assim o custo global do cumprimento do objectivo ambiental; e permite que os países 
desenvolvidos contabilizem créditos de redução com projectos que apoiem o desenvolvimento 
sustentado dos países não desenvolvidos. 
 
No Quadro da União Europeia e das obrigações decorrentes do Protocolo de Quioto, Portugal está 
obrigado a limitar o aumento das emissões de GEE a 27%, em relação a 1990, no período de 2008- 
-2012. O compromisso da UE no seu conjunto é reduzir em 8% os níveis de 1990, no mesmo 
período. Até 2005, cada país deverá realizar progressos demonstráveis para atingir as metas de 
Quioto. 
 
Neste quadro, Portugal elaborou em 2001 um “Plano Nacional de Alterações Climáticas” (PNAC) que 
foi revisto com o objectivo de ser adoptado até ao fim de 2003. Em paralelo está em elaboração o 
“Plano Nacional de Distribuição de Emissões” ou alocação de créditos às empresas, que o Governo 
deverá entregar à Comissão Europeia até Março de 2004. No âmbito do PNAC e Plano de 
Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentado (ENDS) foram estabelecidas 
linhas de orientação, e um conjunto de políticas e medidas sectoriais destinadas a reduzir a 
intensidade energética (quantidade de energia por unidade do PIB) e a intensidade de carbono 
(quantidade de CO2 por unidade do PIB). 
Entre essas políticas e medidas estão medidas económicas e fiscais que consagram o princípio do 
poluidor pagador e do utilizador pagador. 
 
 
Actualmente Portugal já ultrapassou os valores limites de emissão de gases de efeito de estufa, 
estabelecidos para 2012. O compromisso de Portugal era de limitar o aumento global de emissões de 
GEE até um máximo de 27% (76 mil ton. de Co2 equivalente) até 2012. 
Em 1999, as emissões de GEE atingiram os 36% (o CO2 é o principal responsável com um aumento 
de 62%), e o estudo feito pelo Instituto do Ambiente e Faculdade de Ciências da UNL apontam para 
uma variação entre 60% a 66% até 2010. Isto implica um enorme esforço de redução, avaliado em 
cerca de 20 mil ton. de Co2 equivalente. 
 
 
O sector dos transportes tem um peso significativo nas emissões de GEE (cerca de 27%) e é o sector 
que regista maior aumento (+ 147% a 154%), sendo 80% das emissões imputáveis ao modo 
rodoviário. 
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Na União Europeia os transportes têm também grande peso (20% do total das emissões de GEE). O 
modo rodoviário é o que mais contribui para o aumento das emissões de CO2. 
Relativamente à qualidade do ar (poluição) o sector dos transportes, e em particular o modo 
rodoviário tem também um peso significativo. Sob este aspecto Portugal tem uma evolução 
divergente da média dos países da União Europeia. 
Sob o aspecto económico e da nacionalização do consumo de energia, o sector dos transportes, e 
especificamente o modo rodoviário, tem um peso enorme e cada vez mais importante, com o 
crescimento rápido da taxa de motorização (número de veículos per capita) e de mobilidade (número 
de passageiros x Km e ton x Km). 
A dependência energética do exterior foi, em Portugal, de 92% em 1999, tendo o petróleo 
representado 71% no total do consumo de energia primária. O consumo de energia primária registou 
um ritmo elevado de crescimento (3,7% ao ano), com o petróleo a registar um crescimento idêntico. 
Por outro lado, o consumo de energia final cresceu mais fortemente, sendo o consumo de produtos 
petrolíferos e o sector dos transportes um dos principais responsáveis. 
A taxa de crescimento do consumo de energia tem crescido mais que o PIB. A intensidade de 
energética tem evoluído de modo divergente em Portugal e na União Europeia. 
Sendo os combustíveis fósseis 85% das fontes de energia em Portugal, existem efeitos directos na 
emissão de GEE. A intensidade de carbono tem por essa razão registado aumentos significativos. 
O sector dos transportes (e em particular o modo rodoviário) é o sector com maior crescimento em 
termos de procura / consumo de energia, em Portugal, na Europa e no Mundo. É talvez o único sector 
crescente para o petróleo nos últimos 25 anos. 
Os padrões actuais do uso de energia não são económica e ambientalmente sustentáveis. 
O sector dos transportes é assim um alvo prioritário para as medidas destinadas a reduzir a 
dependência do petróleo e as emissões de gases poluentes e de efeito de estufa, como sejam as de 
redução da procura energética e de incremento dos combustíveis alternativos ao petróleo. 
 
 
Parte II – a importância do GNV 
 
As preocupações com o aumento das emissões de GEE e com a poluição, a par de outros factores 
(diversificação e segurança energética) têm estimulado o interesse em combustíveis alternativos. 
Têm sido desenvolvidos grandes esforços de pesquisa e desenvolvimento, e de promoção destes 
combustíveis. Contudo, no sector dos transportes o uso de combustíveis alternativos é ainda muito 
reduzido. 
 
As potencialidades do gás natural como combustível alternativo para o transporte rodoviário são 
enormes, pela sua abundância, baixo custo (de produção e transporte) e pelas suas propriedades 
físico-quimícas que lhe conferem excelentes características sob os aspectos de: 

• Segurança; 
• Performance dos motores e eficiência energética; 
• Custo ambiental: - mais baixas emissões de GEE (-23% que gasolina e diesel); reduzidas 

emissões de outros poluentes; impactos mais reduzidos considerando o ciclo global de 
produção, transporte e consumo. 

É além disso a alternativa tecnologicamente mais realista para o transporte rodoviário nas próximas 
décadas. 
 
Apesar deste enorme potencial, e da crescente atractividade dos consumidores pelos produtos 
“verdes”, a sua penetração no transporte rodoviário tem estado muito confinada à aplicação em 
frotas. A disponibilização de veículos e combustíveis aos privados é condição essencial para 
conseguir uma mudança. 
Uma tecnologia comprovada e custos reduzidos são condições essenciais para uma aceitação mais 
ampla dos combustíveis alternativos. 
A adopção de novas soluções pelo consumidor depende da maior ou menor grau de disrupção que 
lhe advenham para os seus hábitos e estilo de vida. Sob este aspecto a questão dos veículos e 
sobretudo das infaestruturas de abastecimento são fundamentais. 
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Há actualmente mais de 3 milhões de veículos a gás natural (VGNs) a circular em todo o mundo, a 
maior parte resultantes da conversão de veículos a gasolina ou a gasóleo. Portugal dispõe de 243 
veículos a gás natural a grande maioria são autocarros das frotas dos transportes públicos do Porto, 
Lisboa e Braga. 
Têm se verificado enormes progressos tecnológicos não só dos equipamentos para a conversão, 
como sobretudo ao nível dos veículos preparados de origem (OEMs). 
 
Mesmo os veículos convertidos, menos eficientes que os OEMs, apresentam já hoje melhores 
resultados, em termos de emissões de GEE e poluentes que os veículos a gasolina ou diesel. 
 
Os VGNs não são apenas uma mera alternativa, mas um mercado emergente de enorme potencial. 
A par do diferencial de preço do combustível, que deve ser mantido fundamentalmente por uma 
política fiscal que internalize os custos ambientais, um dos aspectos importantes para o crescimento 
de VGNs é o custo incremental dos veículos. 
Os VGNs preparados de fábrica são actualmente mais caros que os convencionais. Os veículos 
convertidos têm também o custo da conversão. 
A redução dos custos de fabrico depende fundamentalmente da dimensão do mercado. À medida que 
o volume de produção aumente os custos de fabrico baixam. 
Para implementar o mercado é necessário implementar políticas e medidas económicas e fiscais que 
promovam a aquisição de VGNs em detrimento dos veículos convencionais. 
As políticas fiscais de isenção / redução de taxas sobre os veículos devem ser complementadas com 
instrumentos de crédito e reduções de prémios de seguros e outros factores que agravam o preço 
dos veículos. 
Estas medidas permitirão compensar, adicionalmente ao diferencial de preço do combustível, os 
operadores de frotas e os privados de alguns sacrifícios que lhe são pedidos, como sejam a 
inconveniência de terem de abastecer mais frequentemente e a incerteza de encontrarem um posto 
de abastecimento. 
O desenvolvimento de uma infraestrutura de abastecimento é outro factor importante para o 
desenvolvimento dos VGNs e ultrapassaram o tão propalado problema da “galinha e do ovo” – não há 
veículos a gás porque não há postos de enchimento e não há postos de enchimento porque não há 
veículos. 
O estabelecimento de uma rede de postos de enchimento envolve custos de capital elevados. O 
custo dos equipamentos é também afectado pelas questões de escala. No entanto os custos de 
instalação também são significativos. 
Nos primeiros tempos da construção da rede de postos de abastecimento o build up do mercado é 
lento e a capacidade instalada dos postos não é convenientemente aproveitada. Do ponto de vista 
comercial o volume de vendas não permite, por si só, a recuperação do capital num período 
economicamente conveniente. 
Uma frota cativa ajuda a minorar o problema. A abertura do posto a outros utilizadores e ao público 
permite ainda uma redução dos custos operacionais. 
O apoio das companhias gasistas é crucial para o desenvolvimento da rede de postos de 
abastecimento. As políticas e as medidas governamentais, para além de estimularem o apoio destas 
empresas, devem também, e sobretudo na primeira fase, atender ao problema da amortização do 
custo do investimento. Devem também atender ao facto de que os alvos prioritários para o 
crescimento do mercado com combustíveis alternativos são, na maioria dos casos, operadores com 
estruturas financeiras débeis, com é o caso das empresas de transporte públicos e de serviços 
municipalizados. 
O investimento na construção da infraestrutura de abastecimento é crucial para desenvolver o 
mercado de VGNs. O retorno deste investimento traduzir-se-há num ambiente mais limpo, numa 
redução significativa dos gases de efeito de estufa e na sustentabilidade energética e ambiental dos 
transportes. 
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Parte I – ENQUADRAMENTO 

 

O Protocolo de Quioto e o “mercado do carbono” 

 

Nas últimas décadas confirmou-se a evidência da existência duma acção antropogénica (devida à 

acção humana) a interferir na evolução do clima a nível planetário. O efeito de estufa da atmosfera, 

efeito natural que permite a manutenção duma temperatura média confortável à superfície do planeta, 

está a ser perturbada pelo aumento das concentrações de dióxido de carbono (CO2), responsável por 

80% do potencial de aquecimento global, e outros gases de efeito de estufa (GEE), de tal modo que o 

efeito se intensifica e conduz à elevação da temperatura média à superfície da Terra. O aumento da 

concentração dos GEE poderá desencadear um aumento da temperatura média do planeta entre  

1,4º e 5,8º nos próximos cem anos (IPCC, 2001a). Isto provoca naturais preocupações face às 

consequências que podem advir (situações meteorológicas extremas cada vez mais frequentes, com 

o consequente aumento do risco de catástrofes naturais, diminuição da disponibilidade de água em 

certas regiões, aumento da desertificação, a subida do nível médio do mar, etc.). 

 

Para tratar do problema do efeito de estufa e suas possíveis consequências foi estabelecido  

em 1992, durante a Conferência do Rio, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 

Climáticas. O objectivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas, 

aprovada pela Comunidade Europeia em 15 de Dezembro de 1993, é “conseguir a estabilização 

das concentrações na atmosfera de gases com efeito de estufa (GEE), a um nível que evite 

uma interferência antropogénica perigosa com o sistema climático”. 

 

Tendo em consideração estes propósitos, na 3ª Conferência das Partes, que teve lugar em Quioto  

(1997), foi adoptado um Protocolo destinado a tornar operacional e dar eficácia jurídica aos objectivos 

da Convenção, com vista a garantir o combate efectivo às alterações climáticas, através do 

estabelecimento de compromissos quantificados de limitação ou redução das emissões dos seis 

principais gases com efeito de estufa (GEE) – dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido de 

nitrogénio (N2O), hidrogenocloro-fluorocarbonetos (HFCs), perfluorocarbono (PFCs) e hexafluorido de 

enxofre (SF6) – e tendo em vista uma redução global das mesmas em, pelo menos 5% abaixo dos 

níveis de 1990, no período de cumprimento 2008-2012. 

Com vista a garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas, o Protocolo de Quioto prevê a 

adopção dum sistema de cumprimento contendo os procedimentos e mecanismos para determinar 

situações de não cumprimento das suas disposições e definir consequências daí resultantes. 

 

No quadro da União Europeia e das obrigações decorrentes do Protocolo de Quioto, Portugal deve 

limitar o aumento das suas emissões em 27%, em relação a 1990, no período de cumprimento de 

2008 – 2012. O compromisso da União Europeia no seu conjunto é, reduzir em 8% os níveis de 1990, 

cada Parte compromete-se a realizar, até 2005, progressos demonstráveis para atingir os 

compromissos assumidos ao abrigo do Protocolo. 
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Atendendo aos elevados custos associados às medidas de redução, o Protocolo de Quioto introduziu 

“mecanismos de flexibilização” para permitir melhorar a qualidade dos factores de emissão local a um 

custo mais baixo. Estes mecanismos são: 

• O Comércio de Emissões (Emissions Trade) – art.º 17 do Protocolo 

“... As partes incluídas no anexo B podem participar no comércio de emissões com o objectivo 

de cumprir os seus compromissos constantes do artigo 3º do presente Protocolo. Tal comércio 

será suplementar às acções nacionais destinadas a satisfazer os compromissos quantificados 

de limitação e redução de emissões previstos naquele artigo.” 

• Implementação Conjunta (Joint Implementation) – art.º 6.1 do Protocolo 

“Com o objectivo de satisfazer os compromissos assumidos ao abrigo do artigo 3º, qualquer 

Parte incluída no anexo I (basicamente países industrializados) pode transferir para, ou adquirir 

de, qualquer outra dessas Partes unidades de redução de emissões resultantes de projectos 

destinados a reduzir emissões antropogénicas por fontes ou a aumentar as remoções 

antropogénicas por unidades de gases com efeito de estufa em qualquer sector da economia, 

desde que: 

a) os mencionados projectos tenham a aprovação das Partes envolvidas; 

b) os mencionados projectos conseguirem uma redução das emissões por fontes, ou 

um aumento das remoções por sumidouros, que sejam adicionais às que ocorreriam 

de qualquer outra forma; 

c) a mencionada Parte não adquira nenhuma unidade de redução de emissões se não 

estiver em conformidade com as suas obrigações, ao abrigo dos artigos 5º e 7º; e 

d) a aquisição de unidades de redução de emissões seja suplementar às acções 

nacionais destinadas a satisfazer os compromissos assumidos ao abrigo do artigo 3º. 

• O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo  – art.ºs. 12.2 e 12.3 do Protocolo de Quioto 

12.2 – O objectivo do mecanismo de desenvolvimento limpo será assistir as Partes não 

incluídas no anexo I de modo a alcançarem o desenvolvimento sustentável e a contribuírem 

para o objectivo fundamental da Convenção, e a assistir as Partes incluídas no anexo I ao 

cumprimento dos seus compromissos quantificados de limitação e redução das emissões, de 

acordo com o artigo 3º. 

12.3 – Ao abrigo do mecanismo de desenvolvimento limpo: 

a) as Partes não incluídas no anexo I beneficiarão das actividades de projecto que resultem 

em reduções certificadas de emissões; e  

b) as Partes incluídas no anexo I podem utilizar as reduções certificadas de emissões 

resultantes dessas actividades de projecto como contributo para cumprimento de parte 

dos seus compromissos quantificados de limitação e redução das emissões, ao abrigo 

do artigo 3º, conforme determinado pela Conferência das Partes actuando na qualidade 

de reunião das Partes para efeitos do presente Protocolo. 

 

O Protocolo de Quioto assumiu assim que, o mercado poderia auxiliar no processo de redução das 

emissões de GEE, através da criação dum valor transaccionável para as reduções (unidade de 

redução de emissões - que poderá ter um valor aproximado de € 10,00 / ton de CO2 equivalente). 

Criou-se assim o chamado “mercado do carbono” ou “mercado das emissões”, que incentivaria a 

adopção de medidas a um custo mais baixo, sem contudo deixar de dar prioridade às acções 

nacionais em cada país destinadas a satisfazer os objectivos a que se comprometeu. 
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O sistema europeu do comércio de emissões arrancará em 2005 e englobará cerca de  

5.000 empresas europeias (fontes pontuais de grande dimensão) do sector da energia (combustão, 

refinarias, fornos de coque) e indústria (metais ferrosos, papel e minerais), correspondentes a mais 

de 46% de todas as emissões europeias de CO2. O mecanismo do comércio de emissões apesar de 

não reduzir, por si só, as emissões de GEE, permite que as reduções venham a ser feitas nos 

sectores, nas empresas e nos processos onde o custo for mais baixo. Dessa forma, baixa-se o custo 

global do cumprimento do objectivo ambiental, com a vantagem de, tanto a empresa que compra 

como a empresa que vende, beneficiarem da flexibilidade oferecida, sem prejuízos para o ambiente. 

 

 

O Plano Nacional de Alterações Climáticas (PNAC) 

 

No quadro dos compromissos com a União Europeia o Governo Português estabeleceu em Maio  

de 2001 a “Estratégia para as Alterações Climáticas” (resolução do Conselho de Ministros nº. 

59/2001) e elaborou e submeteu à discussão pública em Dezembro de 2001 o “Plano Nacional de 

Alterações Climáticas” (PNAC) que é um esboço estratégico de mitigação para os gases com efeito 

de estufa.  

Durante 2002 decorreram trabalhos de revisão do PNAC 2001 com o objectivo de poder ser adoptado 

até ao fim de 2003. Em paralelo está a elaborar o “Plano Nacional de Distribuição de Emissões” ou 

alocação de créditos das empresas, que o Governo deverá entregar à Comissão Europeia até Março 

de 2004.  

 

No âmbito do PNAC e do Plano de Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento 

Sustentado (ENDS) foram estabelecidas linhas de orientação, e um conjunto de políticas e medidas 

sectoriais destinadas a reduzir a intensidade energética (quantidade de energia por unidade do PIB) e 

a intensidade carbono (quantidade de CO2 por unidade do PIB).  

 

Entre essas Políticas e Medidas, já implementadas ou em implementação nos países europeus 

encontram-se: 

• comércio (nacional) de emissões; 

• normas de emissão, de consumo energético de certos equipamentos ou de concentrações 

atmosféricas; 

• acordos voluntários; 

• taxas sobre a energia, o carbono ou emissões; 

• incentivos financeiros (deduções fiscais, empréstimos bonificados ou subsídios directos) à 

reconversão tecnológica, à melhoria da eficiência energética ou à utilização de fontes 

renováveis de energia; 

• acções de formação e informação. 
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As Políticas e Medidas do PNAC no Sector dos Transportes e, nalguns casos, instrumentos 

conducentes à redução da intensidade carbónica da mobilidade são: 

 

Políticas e Medidas 

Potencial de 

redução 

(Tg CO2 eq.) 

Custo-eficácia 

(Euros/Mg CO2 

eq. reduzido) 

Bloco Imediato   

Revisão do Imposto Automóvel 1,5 – 1,9 n.d. 

Criação de um Imposto único sobre a Circulação 

Automóvel 

n.d. n.d. 

Plano da Rede Nacional de Plataformas Logísticas n.d. n.d. 

Bloco Adicional   

Escala Nacional – Transportes de Passageiros   

Mt1: Redução das emissões específicas de CO2 dos 

automóveis: Acordo Voluntário no âmbito da UE 

0,4 n.d. 

Mt2: Desincentivo à utilização do carro particular 

através do aumento do preço de combustíveis: 

  

5% até 2010 0,2 n.d. 

10% até 2010 0,3 n.d. 

Mt3: Transferência modal do rodoviário para o 

ferroviário: 

  

10% até 2010 n.d. n.d. 

20% até 2010 n.d. n.d. 

Áreas Metropolitanas – Transporte de Passageiros 

Mt4: Mix de medidas de gestão de tráfego 

 

1,2 

 

n.d. 

Escala Inter-Urbana – Transportes de Mercadorias 

Mt5: Redução do transporte em vazio (utilização da 

capacidade máxima actual) 

 

 

0,2 

 

 

n.d. 

Mt6: Transferência modal do rodoviário para o 

ferroviário: 

  

10% até 2010 0,3 n.d. 

20% até 2010 0,7 n.d. 

n.d. : não disponível 

 

Entre as medidas do bloco imediato a única que apresenta valores do potencial de redução de GEE é 

a revisão do Imposto Automóvel (valores entre 1,5 - 1,9 Tg CO2 equivalente) quanto ao custo eficácia 

não apresenta dados. 
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“A estrutura do novo Imposto Automóvel incide sobre duas variáveis fundamentais para a 

monitorização da eficiência do parque automóvel: cilindrada dos motores e o factor de emissão de 

CO2 do veículo. Com esta reformulação, pretende-se dar os sinais correctos ao mercado, no sentido 

de promover a aquisição de veículos mais eficientes e de acelerar o abate de veículos” (PNAC). 

O Plano da Rede Nacional de Plataformas Logísticas, previsto através da resolução do Conselho de 

Ministros de 20/2000, de 20 de Março, aguarda execução. Espera-se que este Plano venha a ter 

consequências ao nível da eficiência energética no transporte de mercadorias, não sendo possível 

estimar o potencial de redução técnico desta medida”. 

As cinco medidas do bloco adicional têm todas um potencial técnico modesto (e sobreavaliado 

nalguns casos) e o seu custo / eficácia não está quantificado. 

“Existe um potencial técnico e económico (embora este não se encontre ainda quantificado) de 

redução de gases com efeito de estufa no sector dos transportes. Da análise efectuada identificou-se 

o enquadramento e orgânica de política (visão, definição de met as e implementação) como um dos 

factores limitantes mais significativos. A execução de uma estratégia de redução eficaz e consistente 

exige a definição de uma política integradora de todos os modos e tipos de transportes, no 

médio/longo prazo. Esta política, em construção, implica o desejado aumento de coerência intrínseca 

global do sector dos transportes, nomeadamente no que se refere à relação entre os agentes 

intervenientes, i. e., as entidades gestora, financeira e fiscalizadora” (PNAC). 

 
Sobre a inexistência de uma política integrada para o sector dos transportes cita-se a EEA (Agência 

Europeia de Energia): “Portugal tem um programa operacional para acessibilidade e transporte 2000- 

-2006. O objectivo deste programa é um sistema de transportes sustentável em Portugal. Contudo, as 

estratégias chave não foram claramente definidas.”(Doc. EEA: Número de Estados Membros que 

implementam uma estratégia integrada (2001). Objectivo - Desenvolvimento e implementação de estratégias 

integradas nos transportes). 

 

O Plano de Implementação – da ENDS (30/Maio/2003) apresenta o conjunto de objectivos e acções 

enunciadas para cada linha de orientação estratégica.  

Pela sua importância transcreve-se no quadro junto algumas dessas medidas para o sector dos 

transportes. 

 

É manifesta a intenção de “ Generalizar a aplicação do princípio do poluidor pagador (PPP) em 

articulação com o princípio do utilizador pagador (PUP). 

1) eficácia na aplicação de Instrumentos Económicos e Fiscais; 

2) aplicação do PPP/PUP; 

3) promoção da fiscalidade ambiental. 

... a aplicação generalizada e integrada PPP e PUP é um vector estruturante da prossecução da 

ENDS. Para o efeito, deve privilegiar-se a utilização de Instrumentos de Natureza Económica e Fiscal, 

como impostos e taxas de emissão, taxas diferenciadas sobre produtos / isenções fiscais, 

mecanismos de seguros / caução, entre outros. No que se refere especificamente às taxas, a 

possibilidade de consignar as suas receitas, utilizando-as como instrumento de incentivo adicional, 

configura um argumento que favorece a sua utilização como instrumento privilegiado de uma política 

de ordenamento do território e ambiente, em detrimento do recurso à aplicação de impostos”; e, 
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Estão identificados intenções e acções que promoverão a penetração do gás natural nos transportes 

(GNV – gás natural veicular). 

 

Uma condição prévia para conseguir um transporte sustentável é o princípio do Poluidor Pagador e 

do Utilizador Pagador. As taxas sobre os combustíveis podem contribuir para alcançar este princípio, 

em particular porque incentivam a redução do consumo de combustíveis e consequentemente de 

GEE e outros poluentes. Contudo, não é certamente o único caminho para uma política justa de 

preços. 

Os transportes impõem custos significativos à sociedade, devido ao impacto de vários factores como 

sejam os acidentes, a poluição do ar, as alterações climáticas e o ruído que acarretam despesas 

crescentes na saúde e perdas económicas (i. e. Em termos de força de trabalho, danos materiais, 

danos nos recursos naturais). Na UE os custos externos dos transportes estavam estimados em 8% 

do PIB em 1995. O automóvel provoca a maior parte das externalidades (58%) seguido pelos 

veículos pesados (21%). O transporte rodoviário como um todo representa 92% dos custos externos 

(enquanto a parte do ferroviário e fluvial / marítimo é muito pequeno. O custo externo marginal – que 

é a melhor base para o estabelecimento de instrumentos de internalização – varia consideravelmente 

entre e dentro de cada modo de transporte. Depende também pesadamente do tipo de veículos, do 

combustível usado, e das condições de tráfego. Assim, são necessários instrumentos flexíveis para 

internalizar tais custos de modo efectivo. Carros de passageiros, camiões e aviões têm o custo 

externo por unidade transportada mais elevado.  

 

Os impostos e taxas são o método mais simples para os governos influenciarem os preços e 

promoverem a mudança para combustíveis mais limpos, no entanto o papel dos 

produtores/fornecedores também não devem ser esquecido. 

O preço dos combustíveis é um mix de preço de mercado e de impostos e taxas. A relação entre o 

preço estabelecido pelo produtor/fornecedor do combustível e o imposto ou taxa é reveladora do 

papel que uns e outros têm.  

Por exemplo: - Em Portugal o custo da gasolina sem chumbo (pré-taxa) é o mais alto dos estados 

membros (aproximadamente € 380,00 /1.000 litros). No Reino Unido é dos mais baixos (€ 220,00 / 

/1.000 litros). Ao contrário, em Portugal o valor das taxas (IVA incluído) é dos mais baixos e no Reino 

Unido é o mais alto. Os valores finais são de € 850,00 /1.000 litros em Portugal e de € 1.150,00 / 

/1.000 litros no UK. No diesel a situação é análoga. 

Assim, a política de taxas para influenciar a escolha de combustível pode ser contrariada ou 

impulsionada pelos produtores ajustando o seu preço de venda. 
Por outro lado refira-se que o aumento do preço do combustível não tem o mesmo efeito na procura 

de combustível e na procura de transporte. 

Efeito do preço do combustível na procura de combustível – Um incremento de 10% no preço dos 

combustíveis, induz, no longo prazo, uma queda de 4 – 10% na procura (de acordo com literatura 

internacional – Hagler Baily, 1999- fonte EEA). Isto implica que um aumento de 10% no preço dos 

combustíveis induz, no longo termo, uma redução de 4 a 10% de emissões de GEE e outros 

poluentes atmosféricos. Esta redução é devida principalmente à maior atractividade de veículos 

eficientes. 

O Efeito do preço na procura de transporte – O efeito de 10% de aumento do preço do combustível 

na procura de transporte é muito mais baixa. Isto porque o preço do combustível é apenas um entre 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

 
    

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 12 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 

muitos outros factores na procura de transporte. A procura de veículos mais económicos e eficientes 

aumenta, o que reduz a procura de combustível, mas não a procura de transporte. Um estudo da 

Economic and Financial Affairs (Delsalle, 2001) sugere, na base de simulações com o modelo 

Tremove, que um incremento de 10% no preço na bomba induz uma queda na procura de transporte 

terrestre de apenas 0,6%.  

 

A taxação dos combustíveis associada à internalização dos custos do transporte é um instrumento 

importante para promover a mudança para combustíveis limpos. 

 
 

A situação em Portugal 

 

Portugal era, em 1990, o país da União Europeia com menor emissão de GEE per capita. Por isso o 

compromisso de Portugal era de limitar as emissões e não reduzir. Os valores negociados no seio 

dos 15 permitiam um aumento máximo, até 2012, de 40% na emissão de CO2 e valores mais baixos 

para os outros gases, com uma média global de 27% (76 mil toneladas de CO2 equivalente). 

Mas Portugal já ultrapassou este valor. Só em 1999, as emissões de GEE atingiram os 36%. O CO2 é 

o principal responsável com um aumento de 62%. 

 

Um estudo do Instituto do Ambiente, Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL e do Centro de 

Estudos de Energia, dos Transportes e do Ambiente – cenários e Esforço de Redução (Janeiro.2003) 

aponta para uma variação entre 59,8% e 66,3% até 2010, o que representa um esforço de redução à 

roda das 20,6 mil toneladas de CO2 equivalente.  

O mesmo estudo mostra o peso significativo que o sector dos transportes tem na emissão de GEE. 

Segundo o inventário de 1990 (ano de referência) o sector dos transportes foi responsável por 10,9 

Tg CO2e num total nacional de 60,1 TgCO2e, logo abaixo da energia (16,1 Tg CO2e) e acima da 

industria e construção civil (8,7 Tg CO2e). Nas projecções para 2010, o sector dos transportes é o que 

apresenta valores destacados relativamente ao aumento de consumo de energia final (+ 114% a 

121%), praticamente o dobro do aumento estimado para a indústria e construção. Relativamente às 

emissões de GEE, as mesmas projecções apontam o sector dos transportes e da oferta de energia 

como os sectores que mais contribuem para o potencial de aquecimento global (PAG) do total 

nacional (cerca de 27% cada em 2010). Mas o sector dos transportes é o que apresenta maior 

aumento (+ 147% a 153,8%), sendo mais de 80% das emissões imputáveis ao modo rodoviário, 

apesar de serem expectáveis aumentos da eficácia tecnológica dos automóveis e combustíveis 

convencionais (fundamentalmente programa Auto-Oil – acordo voluntário entre a EU e as 

associações da industria automóvel da Europa, Japão e Coreia, com o objectivo reduzir o factor de 

emissão médio de CO2 dos automóveis para 140 gCO2e /Km até 2008. O efeito deste acordo nas 

emissões reflecte-se através da redução do factor de consumo energético dos automóveis).  
 
Estudos da Agencia Europeia de Energia (AEE) mostram que, na UE: 

• As emissões de GEE no sector dos transportes (excluindo aviação internacional e transportes 

marítimos) aumentaram 19% entre 1990 e 2000, representando 20% do total das emissões de 

GEE; 
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• O transporte rodoviário é, em 2000, o maior contribuinte para essas emissões (92%), seguido do 

transporte aéreo (4%); 

• Entre 1990 e 2000 o transporte aéreo e o rodoviário são os contribuintes principais para o rápido 

crescimento das emissões de GEE no sector dos transportes (+25,5% e +21% respectivamente), 

ao passo que no sector ferroviário caiu 25,2%; 

• No sector dos transportes o CO2 é o principal GEE (97%), seguido do N2O (2,8%) e CH4 (0,4%); 

• Os transportes são uma fonte (ainda pequena mas rapidamente crescente) de emissões de N2O. 

Entre 1990 e 2000 as emissões de N2O registaram um aumento de 103%, um efeito lateral 

negativo da introdução generalizada de catalizadores. O CO2 cresceu no mesmo período 18,5% e 

o CH4 caiu 33,6%; e, 

Conclui que a redução de emissões de CO2 pode ser conseguida por: 

• Mudança de combustível (gás natural, energias renováveis); 

• Aumento da eficiência; 

• Redução da procura energética; 

• Incremento do uso de energias não-fósseis. 

 
Relativamente à qualidade do ar a situação não é melhor. 

Na sequência da Directiva -Quadro para a Qualidade do Ar (96/92/EC) foram estabelecidos limites 

para as concentrações atmosféricas dos principais poluentes incluindo dióxido de enxofre (SO2), 

óxidos de azoto (NOx) e partículas (PM10), chumbo, monóxido de carbono (CO), benzeno e ozono, 

que são substâncias acidificantes, precursoras do ozono troposférico ou partículas finas. Estes limites 

devem prevenir efeitos perversos na saúde e nos ecossistemas. 

A acidificação é causada por emissões de SO2, NO2 e amónia para a atmosfera, e a subsequente 

reacção química e deposição nos ecossistemas e materiais. No sector dos transportes, os NOx (NO2 

em particular) são o poluente mais importante. A deposição de substâncias acidificantes provoca 

danos nos ecossistemas, edifícios e materiais (corrosão). 

A emissão do conjunto de componentes voláteis orgânicos não-metânicos (NMVOC) – principalmente 

óxidos de azoto (NOx), monóxido de carbono (CO), e metano (CH4) contribui para a formação do 

ozono troposférico. O ozono troposférico tem um efeito adverso na saúde humana e nos 

ecossistemas. O transporte contribui significativamente para as emissões dos precursores do ozono. 

As partículas finas têm efeitos adversos na saúde humana e podem ser responsáveis e/ou contribuir 

para muitos problemas respiratórios. As partículas finas são a soma das PM10 primárias e a emissão 

ponderada de precursores de PM10. As PM10 primárias são as emitidas directamente para a 

atmosfera e as secundárias são resultantes de emissões poluentes que são (parcialmente) 

transformadas em partículas por reacções foto-químicas na atmosfera. Uma parte significativa da 

população urbana está exposta a níveis de partículas que excedem os limites da protecção da saúde 

humana. 

Estes gases poluentes contribuem também, por via das transformações que sofrem na atmosfera, 

para o aumento do efeito de estufa. 

 

O panorama actual em Portugal não é nada satisfatório: 

• A emissão de substâncias acidificantes pelos transportes decresceu 25% entre 1990 e 2000, na 

União Europeia. Contudo, em Portugal aumentou 5,3%.  
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O NOx é o poluente mais importante (89% em 2000). Os transportes contribuíram com 17% do 

total das emissões em 2000. 

• A emissão de precursores de ozono pelos transportes decresceu 33% entre 1990 e 2000 na UE. 

Contudo, em Portugal subiu 15,8%.  

As emissões de NOx (56%) e de NMVOC (28%) são os poluentes mais importantes. Os 

transportes são a fonte dominante dos precursores de ozono e contribuíram com 40% do total 

das emissões em 2000. 

• A emissão de partículas pelo sector dos transportes decresceu 24% entre 1990 e 2000, na UE. 

Contudo, em Portugal subiu 10,2%. A emissão de NOx (87%) em 2000 foi o poluente mais 

significativo na formação de PM10. O sector dos transportes é a fonte dominante de partículas 

finas, contribuindo com 27% do total das emissões. 

 

Em Portugal devem ser feitas reduções substanciais para atingir as metas estabelecidas para 2010. 

Para as reduções na UE contribuíram melhorias na gestão do tráfego urbano, a introdução da 

gasolina sem chumbo, a redução de enxofre nos combustíveis convencionais, a penetração do diesel 

e emprego de catalizadores nos veículos terrestres. O nível de enxofre na gasolina e gasóleo deverá 

ser reduzido para menos de 50 ppm (partes por milhão) de 2005 em diante (Directiva 98/70/CE), e a 

Comissão Europeia propôs recentemente que o uso de gasolina zero-enxofre (abaixo das 10 ppm) 

fosse obrigatório de 2011 em diante. Vários Estados Membros introduziram, ou planeiam fazê-lo, 

incentivos fiscais para promover combustíveis zero-enxofre. 

 

Além destes aspectos de natureza ambiental para vermos qual o quadro no que se refere aos 

aspectos económicos e da energia vejamos os seguintes dados extraídos da “Terceira Comunicação 

Nacional à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas”(Ministério das Cidades, 

Ordenamentodo Território e Ambiente, Maio/2003).  

“Portugal é um país pobre em recursos energéticos de origem fóssil, dependendo substancialmente 

das importações. Em 1999, a dependência energética do exterior foi de 92%, tendo o petróleo 

importado representado 71% no total do consumo de energia primária. 

… uma maior utilização do potencial de fontes de energia renováveis (FER) deve constituir uma 

vertente essencial duma política de desenvolvimento sustentado”. 

“A avaliação do potencial em fontes de energia renováveis é uma tarefa difícil mas necessária para 

fixar ordens de grandeza dos recursos disponíveis que poderão ser aproveitados no curto, médio ou 

longo prazo. Segundo dados de radiação solar, Portugal recebe anualmente em energia solar o 

equivalente a 140 milhões de GWh. Do mesmo modo os recursos em energia dos mares, do vento e 

geotérmicos ultrapassam teoricamente as nossas necessidades. Contudo, factores de ordem 

tecnológica, económica e ambiental, assim como alguns obstáculos de ordem social e institucional, 

tornam difícil o aproveitamento em extensão deste potencial. … as estimativas disponíveis apontam 

para contribuições das FER (grande hídrica não considerada) da ordem dos 15 a 20% do consumo 

final de energia para o horizonte 2010”.  

O consumo de energia primária, durante a década de 90, mantém um ritmo elevado de crescimento 

com uma taxa média de 3,7% ao ano. 

O consumo de petróleo observa uma taxa de crescimento semelhante à do consumo total. 

A introdução do gás natural em Portugal, a qual ocorreu em 1997, contribuiu para diversificar a 

estrutura da oferta de energia e reduzir a dependência exterior em relação ao petróleo. 
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Apesar do forte aumento o consumo de energia primária, Portugal com um consumo por habitante de 

1,78 tep/hab em 1990 (subindo para 2,49 tep/hab em 2000) mantém o valor mais baixo dos 15 países 

membros da União Europeia (valor médio de 3,76 tep/hab). 

Actualmente mais de 90% da energia primária consumida em Portugal é importada. 

O consumo de energia final é importante para compreender os principais factores explicativos das 

evoluções em curso com o objectivo de definir e aplicar uma política energética orientada para a 

conservação da energia e a sustentabilidade. 

O consumo de energia final cresceu fortemente ao longo do período 1985-1998 (4,9% ao ano) sendo 

o aumento do consumo de produtos petrolíferos e de electricidade o principal responsável por esta 

evolução em termos de vector energético, e os sectores dos transportes e dos serviços em termos de 

actividade. 

O consumo de produtos petrolíferos observa uma taxa de crescimento superior à do consumo total, 

passando de 70% do consumo total em 1985 para 73% em 1998. 

Outra evolução significativa é a subida da importância relativa do sector dos Transportes, notável 

sobretudo durante a década de 90, atingindo um consumo em 1999 superior ao da indústria 

(respectivamente 38% e 33% do CEF). 

Em 1999 Portugal tinha um consumo de energia per capita igual a 57% da média comunitária, 

resultante em parte do menor grau de conforto da população em geral e de um estádio de 

motorização e mobilidade bastante reduzido em comparação com a média da União Europeia. Assim, 

nos sectores Doméstico/Serviços e Transportes continuará a haver uma tendência para o acréscimo 

dos consumos de energia. 

… a eficiência e a sustentabilidade do sistema económico português podem ser avaliadas pelas suas 

intensidades energética e em carbono. (O indicador de intensidade energética é geralmente expresso em unidade de 

consumo energético (energia primária ou energia final) por unidade do PIB. O indicador de intensidade em carbono é expresso 

em emissão de CO2 ou CO2 eq por unidade do PIB.). 

Na década de 90 a taxa de crescimento do consumo de energia acompanhou de perto o crescimento 

do PIB, até 1996. A partir de 1996 a intensidade energética aumenta, devido a um crescimento dos 

consumos energéticos mais acelerado que o PIB. 

A comparação da evolução da intensidade energética em Portugal e na UE mostra uma tendência 

divergente com uma redução do valor deste indicador para a UE e um aumento em Portugal, sendo o 

aumento das intensidades energéticas (energia primária e energia final) praticamente constante ao 

longo da década de 90 e dizendo respeito a todos os sectores de consumo final.  

Sendo combustíveis fósseis cerca de 85% das fontes de produção de energia primária em Portugal, 

existem efeitos directos na emissão de gases com efeito de estufa, cujo crescimento tem sido 

constante e afastando-se das metas estabelecidas a nível internacional. Medidas como a introdução 

do gás natural, a diversificação das fontes de energia valorizando as denominadas por renováveis, o 

recurso à cogeração, etc., são indícios de que a intensidade carbónica poderá vir a ser reduzida. 

O sector dos transportes tem visto crescer o seu âmbito, associado a uma maior mobilidade de 

pessoas e mercadorias e a uma melhoria das infra-estruturas existentes. 

No período entre 1990 e 1999 verificou-se um acentuado crescimento do consumo privado, 

favorecido pela conjuntura económica, o qual levou a um incremento bastante significativo do número 

de veículos em circulação, nomeadamente veículos ligeiros e mistos de passageiros. Este facto é 

comprovado pela taxa de motorização que passou de 287 veículos por mil habitantes em 1992 para 
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447 por mil habitantes em 1998. No que respeita ao transporte ferroviário e ao transporte público 

colectivo rodoviário verificou-se uma diminuição na sua procura. 

No período de 1990-1999 o número de passageiro-Km em transporte por conta própria duplicou, ao 

passo que no transporte por conta de outrem aumentou apenas 10%, e no transporte por ferro-via 

caiu 10%. No mesmo período houve também uma preferência pelo modo rodoviário em detrimento 

dos modos ferroviário e marítimo no que se refere ao transporte de mercadorias. 

O crescimento do consumo de energia no sector dos transportes em Portugal entre 1990 e 1998 foi 

sempre superior ao verificado na média da Europa dos 15 bem como nos restantes países de coesão 

(Grécia, Irlanda e Espanha), à excepção da Irlanda que a partir de 1996, passou a liderar o 

crescimento neste grupo. Em Portugal verificou-se um aumento de cerca de 60% contra um aumento 

de 18% da média da UE15. 

Esta preferência a nível individual pela opção do uso do automóvel em detrimento da utilização dos 

serviços de transporte público e muito particularmente ao modo de transporte ferroviário, levou a uma 

menor eficiência energética do sector e a um agravamento das emissões de gases poluentes para a 

atmosfera, entre outras pressões ambientais, tais como o ruído e o congestionamento dos centros 

urbanos e suas periferias.  

A análise da evolução da intensidade energética e a intensidade carbono nos transportes entre 1990- 

-1999 mostra um crescimento acentuado até 1993, com uma estabilização até 1997, ano a partir do 

qual se observa novamente uma tendência de crescimento acentuado. A intensidade energética no 

sector dos transportes passou das 250 para cerca de 320 tep/109 Esc.95 entre 1990 e 1999. A 

intensidade carbono passou de 790 para 1.000 ton.CO2/109 Esc.95. 

 

Acrescente-se que não é só em Portugal e na UE que o sector dos transportes é o sector com maior 

crescimento em termos de procura/consumo de energia. O fenómeno é mundial. É talvez o único 

sector crescente para o petróleo durante os últimos 25 anos. É o responsável por 23% das emissões 

totais de CO2 derivados da combustão de combustíveis fósseis. 

Estudos recentes de vários organismos internacionais (p.ex. WEC – World Energy Council, AEE – 

Agência Europeia de Energia) reconhecem que a recente procura de mobilidade – transporte de 

pessoas e mercadorias – é o maior desafio para uma economia sustentável na energia. A nível 

mundial os transportes representam cerca de 30% do consumo final de energia, com o transporte de 

pessoas a ficar com 70% e o de mercadorias com 30% deste total, e concluem que os padrões 

actuais do uso de energia não são sustentáveis. 

 

 

Em conclusão 

 

O quadro anterior mostra que a redução do consumo de combustíveis derivados do petróleo é uma 

necessidade imposta por razões de sustentabilidade económica e ambiental. 

O sector dos transportes é um sector prioritário de acção, dada a sua extrema dependência dos 

produtos petrolíferos e a sua contribuição para as emissões de gases de efeito de estufa e poluentes 

atmosféricos. 

A par das políticas e medidas de ordenamento territorial e de melhoria da estrutura e gestão do sector 

dos transportes, a redução do consumo de combustíveis derivados do petróleo passa por políticas e 
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medidas consistentes que eficazmente promovam a sua substituição por combustíveis alternativos 

mais limpos e mais económicos. 

As políticas e medidas económicas e fiscais se concebidas e aplicadas de modo integrado e com 

sentido ambiental e social são um factor regulador e impulsionador importante no sentido da 

mudança. 
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ENDS – Plano de Implementação – ANÁLISE DO CONTEÚDO DA ENDS POR LINHA DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA APLICÁVEL – TRANSPORTES – 30 de Maio de 2003 

 OBJECTIVOS ACÇÕES METAS RECURSOS 

2º linha de 

orientação 

estratégica 

Concretização do Processo de Cardiff de integração 

sectorial. 

Compatibilizar as políticas sectoriais com o ambiente e o 

planeamento territorial. 

Rever as questões das acessibilidades e das mobilidades 

numa perspectiva de sustentabilidade. 

Proceder a avaliações ambientais estratégicas prévias. 

Contabilizar as externalidades económicas e ambientais da 

expansão urbana em matéria de transportes. 

 

Definição de áreas prioritárias de intervenção territorial e 

intersectorial. 

  

 • Promover a coesão territorial garantindo a todos os 

cidadãos do continente e regiões autónomas, um 

adequado nível de acessibilidades e a satisfação das 

necessidades de mobilidade de pessoas e mercadorias 

• Realizar planos de mobilidade ao nível autárquico e 

regional. 

 • Autarquias locais Regiões 

Autónomas 

 • Executar planos sectoriais de transportes.  

 

• Planeamento do sistema de transportes 

• Elaborar Planos integrados de oferta de transportes. • 2005 

• entidades reguladoras, 

autoridades metropolitanas, 

GEP. 

 • Reduzir as necessidades de deslocação através do 

planeamento e ordenamento 

• Intervir na elaboração de planos de ordenamento do 

território integrando as questões de acessibilidade e 

procura de transportes. 

• durante a revisão 

dos PDM’s 

• Entidades tuteladas e 

empresas MOPTH e 

promotores 

5ª linha de 

orientação 

estratégica 

Controlo da poluição atmosférica, através da redução das 

emissões. 

Implementação do PNAC. 

Prevenir e minimizar a exposição da população a níveis de 

ruído inaceitáveis. 

Generalizar a aplicação do Princípio do Poluidor – pagador 

(e do Utilizador – pagador) internalizando os custos 

ambientais nas estruturas dos custos de produção dos 

bens. 

Incremento no uso de combustíveis mais limpos. 

Reformulação do Imposto Municipal sobre veículos. 

Reformulação do Imposto sobre produtos petrolíferos 

(Tratamento mais favorável ao gás natural). 

Consagração legal do planeamento estratégico do sistema 

de transportes a acompanhar por Avaliação Ambiental 

Estratégica. 
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 • Redução das emissões de gases de efeito de estufa. 

• Redução das emissões de poluentes tradicionais – 

cumprimento da Directiva Qualidade do Ar e tectos de 

emissão. 

• Implementação Medidas do PNAC Transportes-C. de 

Referência, M Adicionais, propostas GTTA. 

• 2010 • MOPTH, e outros 

Ministérios. 

• DGTT 

  • Promoção da utilização de veículos para transporte 

público (pesado ou ligeiro-táxis) a gás (GPL, GNC) ou 

com modos de propulsão alternativos (veículos 

eléctricos). 

  

  • Inspecções técnicas nas estradas. 

• Intensificação das exigências nas inspecções técnicas 

a pesados, nomeadamente nas inspecções 

extraordinárias e para atribuição de segunda 

matrícula. 

 • DGV 

 • Elaboração de mapas de ruído. • 2004 

 • Elaboração de planos de monitorização e redução do 

ruído. 

• 2005 

 • Reavaliação dos níveis de ruído do RLPS. • 2004 

 

• Redução do ruído com origem nos transportes. 

• Implementar os planos de redução.  

• Entidades tuteladas e 

empresas MOPTH e 

promotores 

 • Promover a adopção de boas práticas na construção 

e na exploração. 

• em curso 

 • Planos de gestão ambiental na construção e na 

exploração e planos de gestão de resíduos na 

construção e na exploração. 

• em curso 

 

• Promover a adequada gestão de resíduos 

Planos de gestão de resíduos relativos às actividades 

transportadoras (veículos usados, pneus, óleos 

usados,…). 

 

• Entidades tuteladas e 

empresas MOPTH e 

promotores 
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6ª linha de 

orientação 

estratégica 

 Incremento no uso de combustíveis mais limpos. 

Reformulação do Imposto Municipal sobre veículos. 

Reformulação do Imposto sobre produtos petrolíferos 

(Tratamento mais favorável ao gás natural). 

Consagração legal do planeamento estratégico do sistema 

de transportes a acompanhar por Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

  

 • Implementação de sistemas de gestão ambiental nas 

empresas: 

• 2004 

 • Diagnósticos ambientais em todo o universo MOPTH • 2006 

 

• Incentivar uma efectiva gestão ambiental nas 

empresas. 

• Sistemas de gestão ambiental, e Certificação. • 2010 

• Entidades tuteladas e 

empresas MOPTH. 

 • Melhoria contínua dos EIA  

 • Melhoria das especificações técnicas. 

• em curso 

 

• Melhorar a Avaliação de Impacte Ambiental 

• Formação RH 

Alteração dos procedimentos legais em vigor. 

 

• 2003 

• Entidades tuteladas e 

empresas MOPTH. 

 • Implementar a Avaliação Ambiental Estratégica no 

sector dos transportes. 

• Aplicar a Avaliação Ambiental Estratégica aos planos 

sectoriais de transportes (RAVE, Plano Ferroviário, 

revisão do PRN, Rede Nacional das Plataformas 

Logísticas) 

• planos em curso • AA, RAVE, INTF, IEP, 

GABLOGIS. 

 • Racionalização do consumo de energia do sistema de 

transportes. 

• Reconfiguração da aplicação do regulamento da 

gestão do consumo de energia para o sector dos 

transportes (Portaria 228/90 de 27 de Março) com 

ligação à possibilidade de acesso à atribuição de 

subsídios, incentivos e benefícios fiscais associados 

ao investimento. 

• 2005 • DGE, DGTT 
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  • Projecto CODESSUS • em curso • ANTRAM, DGTT, IA  

  • Alargamento do conceito “projecto CODESSUS” aos 

transportes de passageiros. 

 • Operadores, DGTT 

  • Programa Marco Pólo. 

• Inclusão de temas ambientais (condução e 

manutenção de veículos) na avaliação dos 

profissionais de transportes (gerentes, etc.) 

  

  • Certificação de motoristas com inclusão de temas 

ambientais (condução e manutenção de veículos) nos 

respectivos currículos. 
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Parte II – a importância do Gás Natural Veicular 
 
Hoje o GN representa 20% da energia primária total fornecida nos países da OCDE; 60% deste gás é 
usado no consumo final (industria e doméstico e comercial), e 40% na produção de electricidade. Em 
Portugal sector electro-produtor tem o maior peso, devido à introdução recente (1997) do GN no país. 
Com a expansão da rede os sectores industrial e doméstico/residencial terão um peso não 
desprezível, embora o crescimento esperado para o sector electro-produtor seja ainda significativo 
nos próximos anos devido à construção de novas centrais que substituirão as a carvão e ao 
incremento da cogeração. 
Para a OCDE como um todo, prevê-se que a proporção de GN usado no consumo final cresça de 2% 
ao ano. A proporção usada na produção de electricidade espera-se que cresça 3% ao ano na 
América do Norte e Ásia Pacífico, e cerca de 7% ao ano na Europa. 
Nos países da OCDE o gás natural é a fonte de energia dominante como combustível da nova 
capacidade de geração de electricidade, com as centrais de ciclo combinado. Na Europa a 
capacidade instalada de turbinas a gás de ciclo combinado espera-se que cresça de 12% para 45% 
em 2020, substituindo o carvão e o nuclear que no conjunto representam 60%. 
 
Contudo nos transportes o gás natural tem ainda um peso reduzido, apesar das suas enormes 
potencialidades. 
 
O efeito de estufa está agora no centro das preocupações, devido às alterações climáticas, a par das 
preocupações com a poluição atmosférica particularmente nos centros urbanos.  
Desde início dos anos 70 que se verifica o interesse na busca de combustíveis alternativos. As 
alterações climáticas aumentaram as razões para este interesse em combustíveis alternativos. 
 
Os factores que têm estimulado o interesse nos combustíveis alternativos são: 

• Diversificação energética; 
• Segurança energética (disponibilidade do recurso); 
• Poluição / qualidade do ar 
• Alterações climáticas / efeito de estufa 
• Novas tecnologias / economia doméstica 

Face ao interesse nos combustíveis alternativos as acções que têm sido desenvolvidas são: 
• Esforço considerável de investigação, particularmente no campo da melhoria das 

emissões; 
• Medidas promocionais (reduções de taxas e subsídios a veículos e equipamentos e 

reduções de taxas nos combustíveis limpos); 
• Directivas de compra de veículos a combustíveis alternativos e incentivos 

regulamentares. 
 
Muitos governos e sobretudo entidades locais e regionais, preocupadas com o crescimento rápido 
dos volumes de tráfego nos centros urbanos, com os enormes custos ambientais que lhe estão 
associados têm vindo a desenvolver programas de controlo de tráfego. Estes programas visam 
reduzir o volume de tráfego e também resultam na melhoria das condições de circulação. Variam 
desde restrições de acesso de carros em zonas das cidades, e/ou em determinadas horas do dia ou 
dias, a controlos de estacionamento. 
Porque estas medidas podem ser aplicadas selectivamente, podem e devem ser usadas para 
promover o uso de veículos com combustíveis alternativos. Em certas circunstâncias os veículos com 
combustíveis alternativos, identificados com dísticos especiais podem ser isentados destas restrições. 
 
Apesar disto, na maioria dos países o uso de combustíveis alternativos tem estado confinado às 
aplicações de frotas (excepções são o uso de veículos privados a GN em Itália, GPL na Holanda, e 
GN na Argentina). 
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Porque é que isto é importante? Dum ponto de vista nacional ou na perspectiva duma política global, 
o potencial de redução de emissões e economia energética não será plenamente conseguido até que 
os veículos e os combustíveis estejam disponíveis para os privados.  
 
Ninguém nega o popular apelo dum transporte mais barato, com o bónus de emissões poluentes 
reduzidas e que afasta a dependência do petróleo. 
Há a evidência crescente de que os produtos «verdes» são cada vez mais atractivos para os 
consumidores. 
 
Se as intervenções governamentais (nacionais e locais) necessitam de uma base e motivações 
consistentes, o argumento a favor de combustíveis alternativos é auto-evidente. 
Mas, apenas enquanto o consumidor possa adoptar novas soluções com um mínimo de disrupção 
dos seus hábitos e estilo de vida. 
Sob este ponto de vista a questão dos veículos e sobretudo das infra-estruturas e instalações de 
abastecimento são portanto fundamentais. 
Uma tecnologia comprovada e custos reduzidos são condições essenciais para uma aceitação mais 
ampla dos combustíveis alternativos. 

 
No sector dos transportes os esforços na pesquisa e desenvolvimento de veículos com combustíveis 
alternativos estão virados para veículos propulsionados por electricidade (veículos eléctricos e a fuel-
cells) e veículos com motores de explosão com combustíveis alternativos (GN, Bio-gás e GPL). 
A principal restrição relativamente aos veículos eléctricos é a sua limitada autonomia e o custo 
elevado do sistema de armazenagem de energia (baterias) e as baixas performances. Podem ser 
uma opção quando se trata de afastar a poluição dos centros urbanos. No entanto permanece a 
questão da energia. Com excepção da solar, hídrica ou eólica, nas restantes formas de geração de 
energia também se levanta a questão das emissões de GEE e poluentes, e dependência de 
combustíveis fósseis. 
Veículos a Fuel-Cells (pilhas de combustível) em que a força motriz é gerada a partir do hidrogénio 
que reagindo com o oxigénio atmosférico, num processo que não é mais do que a inversão da 
electrólise da água, produz energia eléctrica e liberta calor (energia térmica). Não produzem 
poluentes (apenas vapor de água e pequenas quantidades de NO2) e são silenciosas porque não 
recorrem a órgãos mecânicos. A questão está na produção do hidrogénio, que é um dos 
combustíveis mais limpos. As fuel-cells utilizam a energia química do metano para a sua conversão, 
num reactor a alta temperatura, em hidrogénio, sem combustão e sem a intervenção de órgãos 
mecânicos.  
Sobre as Fuel-cells recaem grandes expectativas, devido ao seu potencial em termos ambientais e ao 
elevado rendimento. Mas o seu emprego na propulsão de veículos está ainda numa fase embrionária 
de desenvolvimento, e não estará disponível comercialmente no médio/longo prazo. 
Para além das questões tecnológicas do veículo (sistema de propulsão, conversores, etc.), há duas 
questões importantes que se levantam: - qual o “combustível” correcto para as fuel-cells e qual a 
infra-estrutura de abastecimento. Inúmeros estudos apontam para a utilização do gás natural como a 
melhor solução, considerando os aspectos de eficiência, praticabilidade, disponibilidade e custo. 
Os veículos a bio-gás utilizam o metano obtido a partir de produtos ou resíduos orgânicos. Apesar de 
bastante apelativos no que se refere a emissões de CO2, as questões associadas a outras emissões 
poluentes, e a percepção dos impactos negativos que advêm da extensão de monoculturas e do 
consumo de água, limitam o seu desenvolvimento. 
O GPL (gás de petróleo liquefeito – essencialmente propano e butano) apresenta boas propriedades 
como combustível para os motores. Ao nível das emissões de escape é bastante melhor que a 
gasolina e o diesel. Está no entanto associado à produção e refinação do petróleo, não resolvendo o 
problema da dependência do petróleo e apresenta os mesmos elevados custos ambientais dos 
produtos derivados do petróleo, no que se refere à produção, ao transporte e distribuição. Tem um 
elevado risco de segurança devido à sua densidade e qualquer fuga poder rapidamente dar origem à 
formação duma mistura explosiva; por isso é vedado o seu uso em caves. Os veículos a GPL são na 
sua esmagadora maioria resultado de transformações de veículos a gasolina, e não há grandes 
esforços da indústria no desenvolvimento de veículos preparados de origem para este combustível, 
pelo que no médio/longo prazo não são uma opção como transporte alternativo.  
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Tem-se assistido a uma sucessão de diferentes opções e programas experimentais em vários países, 
no que se refere a veículos e combustíveis. A longo prazo é perigoso reduzir o leque de opções, pois 
pode-se escolher os menos convenientes. Contudo, reduzir o leque de opções é necessário pois não 
há possibilidade de implementação sem que a industria adquira conhecimento tecnológico e 
economia de escala. 
A questão concreta, se quisermos passar da fase do estudo, de estar à espera do “último grito”, ou de 
que se esgotem as opções de melhoria de eficiência dos veículos usando qualquer tipo de 
combustível, é saber que tecnologia de combustível alternativo oferece actualmente um potencial de 
substituição em larga escala. 
O gás natural veicular (GNV) está à partida na melhor posição, e a situação actual exige medidas 
imediatas. 
 
 
 
O GNV (Gás Natural Veicular) 
 
As características físico-químicas do gás natural conferem-lhe excelentes qualidades no que se refere 
a emissões poluentes e de gases de efeito de estufa, resultantes da sua combustão. 
O gás natural é uma mistura estável de gases cujos componentes principais são hidrocarbonetos 
gasosos, dos quais o metano tem a maior proporção, e pequenas quantidades de gases inertes 
(azoto, anidrido carbónico e hélio). 
Graças ao menor rácio carbono/hidrogénio da molécula do metano, as emissões de dióxido de 
carbono (CO2) são 23% inferiores às da gasolina ou do gasóleo, e as de monóxido de carbono (CO) 
podem chegar aos 85%. 
As emissões de chumbo, benzeno, óxidos de enxofre e partículas são praticamente nulas. 
 
A vantagem ambiental do GNV não pode ficar pela análise dos processos de combustão e emissões 
que lhe estão associadas. Há que contabilizar todo o custo ambiental associado à extracção, 
produção, refinação, transporte e utilização de cada um dos combustíveis. 
 
O gás natural encontra-se na natureza em jazidas subterrâneas. As jazidas de petróleo e de outros 
gases combustíveis também têm bolsas de gás natural (neste caso os combustíveis estão dispostos 
por estratos, em função da sua densidade, ocupando o metano a parte superior) cada vez mais 
aproveitado. Após extracção o gás é submetido a um processo de desumidificação e de limpeza de 
impurezas estando pronto a ser utilizado. O transporte é feito na forma de gás por gasodutos e por 
metaneiros (navios ou camiões) na forma de gás natural liquefeito. A sua distribuição é feita através 
de redes de tubagem enterrada. Também pode ser transportado no estado líquido (GNL – gás natural 
liquefeito) por navio ou camião (metaneiros). Portugal dispõe recentemente dum terminal de recepção 
e regaseificação de GNL em Sines, que reforça a infraestrutura do gás natural e a segurança do 
abastecimento. 
 
O GN é uma forma de energia primária que não necessita de nenhum processo de conversão para 
ser consumida pelo utilizador final. 
Pelo contrário, os produtos derivados do petróleo necessitam da operação de instalações industriais 
para a sua produção (refinarias no caso do fuel, gasolina, gasóleo, propano e butano). Também a 
energia eléctrica – com excepção da hídrica, solar, eólica, geotérmica ou aproveitando a energia das 
ondas – é produzida em centrais térmicas (a gás natural, carvão ou fuel) ou centrais nucleares. O 
impacte ambiental resultante da operação destas instalações industriais não é de todo negligenciável, 
devido à libertação de poluentes para a atmosfera, consumo de água, libertação de calor para a 
atmosfera, resíduos tóxicos, etc.  
O transporte e distribuição de produtos derivados do petróleo trazem associado o transporte 
rodoviário pesado dos camiões cisternas e os petroleiros. 
Estudos feitos sobre o custo ambiental global dos combustíveis automóveis (entrando em linha de 
conta com os processos a montante da utilização final dos diferentes combustíveis) revelam 
resultados surpreendentes: - a gasolina tem um custo ambiental por quilómetro entre 20 a 30 vezes 
superior ao do gás natural, e o gasóleo entre 50 a 70 vezes superior. 
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Ao contrário do petróleo, as reservas provadas de GN, para além de estarem geograficamente 
disseminadas (o que é importante factor de segurança do abastecimento), são em quantidade 
suficiente para a satisfação da procura por muitas décadas. 
 
O GN apresenta ainda a vantagem do seu custo (produção, transporte e distribuição) ser bastante 
mais baixo que o dos combustíveis derivados do petróleo, mesmo sem entrar em linha de conta com 
os custos ambientais. 
 
Para além dos aspectos económicos e ambientais o GN apresenta as seguintes vantagens do ponto 
de vista técnico para o seu emprego nos transportes: 
• O gás natural tem um índice de octano muito superior ao da gasolina, logo um elevado poder anti 

detonante. Esta característica permite taxas de compressão mais elevadas de que resulta um 
aumento do rendimento térmico e consequentemente uma redução nos consumos do 
combustível, especialmente em motores dedicados; 

• O gás natural proporciona uma combustão mais limpa e eficiente. Logo há uma menor 
contaminação do óleo lubrificante e uma menor deposição de resíduos carbonosos nas partes 
internas do motor. Assim, a vida útil dos motores e do sistema de ignição é maior o que permite 
intervalos de revisão e manutenção maiores; 

• O gás natural é um combustível gasoso seco, e portanto não dilui o óleo lubrificante do motor e 
permite uma fácil constituição e homogeneização da mistura combustível, o que melhora o 
arranque e o funcionamento a frio; 

• O gás natural permite reduzir o ruído de funcionamento dos motores, o que é particularmente 
evidente nos motores dual-fuel (que utilizam gás natural e gasóleo). 

 
O GN em condições de ambiente normal encontra-se no estado gasoso o que faz com que o seu 
conteúdo energético por unidade de volume seja inferior ao dos combustíveis líquidos. Assim, para 
garantir boa autonomia de funcionamento, o gás natural é comprimido (GNC) e colocado em 
reservatórios a alta pressão (entre 180 a 240 bar). 
 
O GNV tem características importantes no que se refere à segurança: 
• O gás natural não é tóxico; 
• Pelo facto de ser um combustível gasoso, não há o risco de derrame. 
• O gás natural é menos denso que o ar, ao contrário dos restantes combustíveis actualmente 

disponíveis, pelo que tem tendência a dispersar em caso de fuga, o que reduz o risco de 
combustão acidental. Os veículos a gás natural não estão por isso sujeitos a qualquer restrição 
de parqueamento em caves; 

• O abastecimento é feito sem contacto com o ar, o que anula o risco de combustão acidental.  
• A temperatura de ignição do GN é de cerca de 650º C, mais do dobro da temperatura de ignição 

da gasolina, o que dificulta a sua ignição acidental; 
• A questão da pressão de armazenagem do GNC que é tido como um factor de risco de explosão 

ou fuga: 
o O reservatório e todos os component es do sistema são construídos com materiais de elevada 

resistência e submetidos a rigorosos testes de fabrico, de instalação e de funcionamento que 
garantem a sua aptidão para suportar as altas pressões; 

o Os reservatórios são mais resistentes a acções do exterior e instalados em locais do veículo 
de menor risco que os tanques dos combustíveis líquidos; 

 
Os mais de 3 milhões de veículos movidos a GNC a circularem no mundo, sem registo de acidentes 
graves relacionados com o combustível demonstram que o GN é um combustível seguro. 
 
Vários organismos internacionais como por exemplo o Concelho Mundial da Energia (WEC) e a 
Agencia Internacional de Energia (EIA) reconhecem que nas próximas duas décadas, o gás natural é 
a alternativa tecnologicamente mais realista e suficientemente abundante para o transporte 
rodoviário. 
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As principais forças motrizes que promovem o GN combustível nos transportes são identificadas 
como: 

• A sua abundância, 
• As suas possibilidades como combustível de alta performance, 
• O seu baixo custo de produção e transporte, 
• As suas propriedades ambientalmente benignas. 

 
As políticas e medidas governamentais são importantes como catalizador dos estádios primários de 
lançamento de novas tecnologias promissoras. 
Essas políticas e medidas devem ser pelo tempo suficiente para que o mercado funcione e as 
tecnologias se implantem de forma sustentada. 
Os apoios devem ser eficazes: 

• Direccionados, apoiando os combustíveis na proporção directa da sua contribuição para a 
redução de GEE e da poluição; 

• Os incentivos devem reconhecer a existência de barreiras de transição e os benefícios da 
aprendizagem tecnológica. 

• Os incentivos devem motivar no curto/médio prazo a construção de economias de escala e os 
“investimentos de aprendizagem”, que representam os custos de instalação, que devem ser 
realizados para conseguir que uma tecnologia nova possa atingir o ponto de competitividade 
comercial. 

 
Os seus vários estudos também identificam obstáculos ao desenvolvimento do GN ligados às 
dificuldades de distribuição (rede de postos de abastecimento) e aos custos dos veículos e 
equipamentos, necessitando que o mercado seja impulsionado, pelo menos na fase inicial, por 
medidas governamentais de apoio e regulação. 
 
Referem também as principais questões que podem limitar a adopção do gás natural veicular: 

• o fornecimento de veículos de origem, componentes e equipamentos a preços razoáveis; 
• a disponibilidade de normas técnicas para veículos, estações de enchimento e componentes; 
• uma adequada estrutura fiscal sobre os combustíveis e sobre os veículos e equipamentos. 

 
Muitos programas mostraram que a indústria do GNV necessita de um apoio planeado. 
As principais associações do sector identificam os vectores principais para o desenvolvimento do 
GNV como: 

• permitir e apoiar a conversão; 
• estender a rede de abastecimento com o apoio das empresas gasistas, dos investidores e 

operadores e do governo; 
• encorajar os OEMs (Original Equipment Manufacturers) e apoiar os QVMs (Qualified Vehicle 

Modifier); 
• reforçar a infraestrutura em termos de regulamentação, normas, e formação. 

 
 
 
Os veículos a GN  
 
O GN é usado em veículos sob duas formas: - GNC (gás natural comprimido) e GNL (gás natural 
liquefeito). 
O gás natural mantém-se no estado líquido a temperaturas abaixo dos -135ºC o que obriga ao 
emprego de sistemas criogénicos. Tem no entanto a vantagem de 1 m3 de GNL equivaler a 600 m3 
de GN no estado gasoso. O GNL tem sido aplicado com sucesso em veículos pesados de longo 
curso. 
Os veículos a GNC são dos seguintes tipos: 

• Veículos com motores dedicados – veículos ligeiros e pesados com motores de combustão 
interna que utilizam exclusivamente o GN como combustível. 

• Veículos com motores bi-fuel (ou bi-combustível) – veículos com motores aptos a 
funcionarem com gás natural ou com gasolina isoladamente. Estes veículos e motores podem 
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ser preparados de fábrica (OEMs – Original Equipment Manufacturers) ou resultantes de 
transformação de veículos originalmente a gasolina, através da adaptação dum Kit. 

• Veículos dual-fuel – veículos que utilizam simultaneamente gasóleo e gás natural. O gás 
natural não inflama por compressão como acontece com o gasóleo. Assim, é necessária a 
injecção de uma determinada quantidade de gasóleo que misturado com o gás natural vai 
provocar a ignição da mistura. Estes motores podem também ser preparados de fábrica ou 
transformados. Estes veículos combinam o modo tradicional (só gasóleo) com o modo dual-
fuel (gás natural e gasóleo). 

 
A conversão dum veículo para gás natural é simples, e consiste na instalação dum kit de conversão 
constituído pelo reservatório (em geral cilíndrico) e pelo sistema de alimentação do motor (redutor e 
injecção). 
As vantagens do OEMS relativamente aos veículos convertidos são a maior eficiência do motor e a 
possibilidade de instalação do reservatório na estrutura do veículo, libertando espaço e conferindo 
maior segurança. 
 
O GNV já não é uma mera alternativa possível, nem apenas uma tecnologia a dar os primeiros 
passos, é uma indústria e um mercado emergente de enorme potencial, que deve ser impulsionado. 
 
Há actualmente mais de 3 milhões de veículos a gás natural em circulação em todo o mundo. A 
grande maioria está concentrada em cinco países – Argentina, Brasil, Paquistão, Itália e Estados 
Unidos. 
A grande maioria é resultante da conversão de veículos a gasolina ou diesel.  
O crescimento do número de veículos a GN em circulação é assinalável; triplicou em cinco anos. 
As frotas de veículos pesados para transporte de passageiros e serviços urbanos registaram um 
crescimento significativo nos últimos anos. 
Para os 3.021.102 veículos existem 6.600 estações de enchimento (+ 1.240 em construção) e 8.057 
VRAs (Vehicle Refuelling Appliance – equipamentos ligeiros de abastecimento). 
 
Em Portugal existem 243 veículos e 5 estações (+2 previstas). A grande maioria são autocarros 
(transportes públicos no Porto, Braga e Lisboa); os veículos ligeiros são das companhias do gás e 
dois veículos da APGN em demonstração para táxis. 
 
A disponibilização de veículos de origem também aumentou significativamente. 
Até finais dos anos 80 o número de veículos produzidos pelos OEMs (original equipment 
manufacturers) era muito limitado. Esta situação alterou-se radicalmente. Estão hoje disponíveis no 
mercado nacional, europeu e internacional uma gama variada de veículos ligeiros e pesados e para 
as mais variadas aplicações.  
As principais marcas de veículos ligeiros e pesados dão sinais claros de reconhecer o enorme 
potencial do mercado dos VGNs (Veículos a Gás Natural) e com frequência crescente anunciam o 
lançamento de novos modelos de veículos de todo o tipo, com tecnologia aprimorada e equiparada à 
dos veículos a gasolina ou diesel. 
Muitos dos OEMs direccionaram-se para a oferta de veículos pesados de serviço urbano, tais como 
autocarros, camiões de recolha de lixo, e outros serviços. Os veículos mistos e ligeiros aparecem 
também recentemente em número razoável.  
Os OEMs viraram-se para produções de VGNs (Veículos a Gás Natural) em pequena escala e/ou 
para apoios directos à indústria da conversão; isto através de várias formas de qualificação dos 
equipamentos e empresas de conversão, os programas QVM (Qualified Vehicle Modifier).   
Também, após uma fase inicial de veículos dedicados viram-se agora para os bi-fuel.  
Os fabricantes precisam de tempo para avaliar a força do mercado e a velocidade de crescimento das 
redes de estações de enchimento.  
 
O desenvolvimento tecnológico dos VGNs tem sido assinalável. Foram aplicadas novas tecnologias 
ao desenho e produção de sistemas de gestão dos motores que permitem melhores performances e 
mais baixas emissões. Em particular, foram feitos avanços nos equipamentos de conversão; os 
veículos convertidos são agora capazes de satisfazer e melhorar as mais restritas normas de 
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emissões que os veículos originais a gasolina ou a gasóleo dos quais derivam, como por exemplo a 
EURO 3 e EURO 4. 
As melhorias nos sistemas de gestão dos motores e no tratamento catalítico dos gases emitidos 
permitirão ainda melhorias assinaláveis no controlo de emissões. 
As melhorias assinaláveis dos reservatórios de alta pressão com o emprego de materiais leves de 
alta resistência e de custo mais baixo, permitirão reduzir o custo do veículo e aumentar a sua 
autonomia. 
 
O progresso na oferta de veículos ligeiros e pesados de origem (OEMs) está acrescer a uma taxa que 
promete uma ampla escolha de tamanhos e configurações. O custo ainda não estabilizou aos baixos 
níveis que podem ser esperados de uma produção em escala; mas em veículos de grande 
quilometragem o diferencial de custo pode ser compensado por poupanças no custo do combustível 
ao longo de períodos economicamente atractivos. 
Os custos operacionais dependem sobretudo do diferencial de preço entre o GN e a gasolina ou o 
diesel, já que os custos de manutenção dos motores a GN já são mais baixos.  
Mas a questão fundamental no que se refere aos custos é a escala. É preciso que a procura cresça 
suficientemente para justificar a produção em larga escala e possa haver a redução do custo inicial. 
O problema/desafio para os fabricantes de veículos e de equipamentos é a produção em larga escala 
para poderem oferecer veículos competitivos em termos de custo inicial e custos operacionais, já que 
há poucas dúvidas sobre as vantagens em termos de eficiência energética e emissões, e do valor 
disto como alavanca de marketing. 
Nos países onde existe um diferencial de preço entre o GN e a gasolina e o diesel, a indústria da 
conversão tem um papel importante na satisfação da procura de combustível alternativo. O mercado 
potencial de GNV é maior e portanto a existência de uma indústria de conversão activa aparece como 
uma alternativa por muitos anos. É por outro lado um instrumento importante no desenvolvimento da 
infra-estrutura de abastecimento e no impulsionamento dum mercado de OEMs.  
Daí que a opção de travar a conversão de automóveis para gás natural dever ser repensada. 
Algumas más experiências do passado na conversão para GPL devem servir para regulamentar 
melhor e preparar a indústria da conversão para GNC. 
 
Em termos do veículo, os custos actuais dos veículos preparados de origem (OEMs) são mais 
elevados (cerca de 20% para VGNs à saída da fábrica), mas serão com certeza reduzidos com 
economias de escala à medida que um número crescente de veículos entre no mercado. Os custos 
de manutenção já são mais baixos.  
Os veículos convertidos também têm o custo incremental da conversão (cerca de 2.000 euros para 
veículos ligeiros a gasolina e valores mais elevados para veículos pesados).  
Nos países como Portugal em que a carga fiscal (directa e indirecta) sobre os veículos tem um 
grande peso no preço final, medidas fiscais que reduzam e/ou isentem este veículos, para além das 
que são (ou venham a ser) aplicadas aos combustíveis, são cruciais. Será necessário alargar as 
medidas existes (redução do IA para veículos ligeiros) a toda a gama de veículos a gás natural.  
Além das medidas fiscais, outras medidas podem e devem ser adoptadas, como por exemplo o apoio 
directo à compra de VGNs (ou à sua conversão), através de instrumentos financeiros de crédito, 
bonificações nos prémios dos seguros, e uma diversidade de outras medidas que reconheçam os 
custos ambientais e sociais do uso crescente dos combustíveis convencionais nos transportes.  
 
Têm sido feitos diversos estudos para determinar a disposição de automobilistas e operadores para 
pagarem por combustíveis limpos. Estes estudos mostram que embora o mercado potencial dos 
combustíveis alternativos (de qualquer tipo) seja grande, poucas pessoas farão sacrifícios pessoais 
pela qualidade do ambiente. Os sacrifícios suportados por todos (e em especial pelos que mais 
contribuem para a poluição) são melhor aceites. 
 
Interpretando isto para o caso dos veículos alternativos, com estas medidas económicas e fiscais não 
se estaria a pedir sacrifícios às pessoas, mas sim a premiar automobilistas e operadores. O 
diferencial de preço do combustível alternativo deve ser suficientemente grande para permitir 
compensar o custo incremental dos veículos num período curto (menos de 3 anos). As medidas 
económicas e fiscais relativas aos veículos permitirão compensar alguns sacrifícios pedidos aos 
automobilistas, como sejam por exemplo a inconveniência de terem de abastecer mais 
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frequentemente os seus veículos e a incerteza de encontrarem um posto de abastecimento quando o 
combustível está a acabar. 
 
Alvos prioritários para o crescimento do GNV 
 
Os veículos urbanos são o alvo principal para o GNV. 
As áreas urbanas sentem o problema cada vez mais intenso das emissões poluentes, têm que 
acomodar consideráveis volumes de tráfego a baixa velocidade de escoamento numa área limitada, 
com imensos veículos a fazer trajectos curtos, regulares e repetitivos. 
Os veículos que melhor maximizarão os benefícios ambientais do uso do GNV são veículos ligeiros e 
pesados de transporte público e de serviços urbanos: - autocarros urbanos e suburbanos; camiões de 
recolha do lixo, mini-autocarros, veículos de distribuição de mercadoria, veículos dos serviços 
municipalizados ou outros serviços públicos urbanos (companhias do gás, água, electricidade, 
telefones, correios, etc.) serviços públicos (táxis, polícia, transporte escolar, etc.). Os veículos 
privados também devem ser incluídos, particularmente quando têm um padrão de mobilidade similar 
dos anteriores, trajectos curtos, regulares e repetitivo); que é a grande maioria dos automóveis nas 
cidades. 
O transporte a longa distância é ainda pouco adequado devido às restrições de autonomia e da 
insuficiente rede de abastecimento. Contudo muitos OEMS fornecem hoje veículos com autonomia de 
600 km ou mais. Para os veículos pesados dos transportes de longo curso o GNL oferece uma 
alternativa credível (tanto mais que hoje Portugal dispõe de um terminal de GNL). 
Os chamados veículo off-road usados nos aeroportos, portos (veículos de tracção e empilhadores) 
são também um alvo importante, especialmente quando operam in-door. 
Nas fases iniciais de um programa de desenvolvimento de um mercado local, os veículos pesados de 
frotas são os alvos mais atractivos devido ao seu alto consumo de combustível. 
No entanto os veículos ligeiros de passageiros e mistos devem igualmente ser considerados como 
alvo importante, dado o seu elevado número e peso no consumo global de combustível e emissão de 
gases. 
 
Mas a questão das infraestruturas também tem que ser resolvida para se poder antever a penetração 
do GNV em larga escala, ultrapassando o tão propalado problema da “galinha e do ovo” – não há 
mais VGNs porque não há postos de enchimento e não há postos de enchimento porque não há 
VGNs. 
 
 
A infraestrutura de abastecimento 
 
O abastecimento dos veículos com GNC é feito em larga medida por postos de enchimento fixos 
ligados à rede de distribuição de gás natural. Isto proporciona um sistema de distribuição seguro e 
confiável, evitando o tráfego por estrada ou ferro-via de cisternas com os combustíveis líquidos 
convencionais. Há também postos móveis, desenvolvidos para garantir o abastecimento em 
situações de indisponibilidade dos postos fixos (por paragens temporárias para manutenção, etc.) ou 
por indisponibilidade da rede de distribuição, em sistemas de “posto mãe” para “postos filhos”.  
Assim, a construção duma rede de postos de enchimento depende em primeiro lugar do 
desenvolvimento da rede de gás natural. O gás natural foi introduzido recentemente em Portugal, e a 
rede de distribuição está ainda em fase de expansão. 
 
O posto de enchimento é uma instalação destinada a comprimir, armazenar e fornecer GNC aos 
veículos.  
Os postos de enchimento podem ser de carga rápida (e muito rápida) ou de carga lenta. 
Os postos de enchimento de carga rápida (fast fill) e de carga muito rápida (very fast fill) permitem 
abastecer os veículos com rapidez semelhante ou inferior à do abastecimento com combustíveis 
líquidos (2 a 3 minutos para um veículo ligeiro e 3 a 6 minutos para um veículo pesado). 
Nos postos de enchimento de carga lenta (slow fill) os veículos são ligados directamente ao sistema 
de abastecimento e a operação leva várias horas (6 horas é um valor típico, dependendo 
fundamentalmente do tipo e número de veículos a abastecer). Entre estes incluem-se os VRA 
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(Vehicle Refuelling Appliance) que são postos ligeiros com capacidades de até 8 m3/hora 
especialmente usados em aplicações domésticas e pequenas frotas. 
Os postos de carga lenta oferecem a vantagem de evitar o arrefecimento do gás para conseguir um 
bom enchimento dos reservatórios dos veículos, e portanto poderem ser mais baratos que os de 
carga rápida. São adequados para situações em que é possível aproveitar os períodos de paragem 
dos veículos para abastecimento. 
 
Os componentes principais destes postos são a instalação de compressão, sistema de 
armazenagem, unidades de enchimento e instalações auxiliares.  
A instalação de compressão tem a função de aumentar a pressão do gás desde os valores em que é 
recebido na rede (abaixo dos 4 bar – na rede de distribuição), até ao valor adequado ao enchimento 
do reservatório do veículo (na gama dos 180 a 300 bar). O componente principal da instalação de 
compressão é o compressor cujo motor pode ser alimentado a energia eléctrica ou a gás natural. 
A instalação de armazenagem é constituída por baterias de cilindros ou reservatórios a juzante da 
instalação de compressão, servindo de volante de regularização para o abastecimento da instalação 
de enchimento. 
A instalação de enchimento é constituída por uma ou mais unidades de enchimento (em geral 
localizadas numa “ilha”). As unidades de enchimento situam-se no fim da tubagem do compressor ou 
da armazenagem, e incluem o medidor (em geral volumétrico), o totalizador de preço, as mangueiras 
e pistolas de enchimento. As pistolas de enchimento, são dispositivos que são acoplados à válvula de 
enchimento do reservatório do veículo a abastecer. As unidades de enchimento dispõem dum 
dispositivo de “rompimento de mangueira” ou “breakway” que, quando accionado corta 
instantaneamente a admissão do gás à unidade de enchimento. 
As instalações auxiliares são constituídas pelos sistemas e equipamentos destinados a garantir a 
operação do posto em condições de segurança e de eficiência (sistemas de detecção e alarme, de 
ventilação, de protecção eléctrica, etc.). 
 
Os postos podem ser instalados ao ar livre ou em locais fechados. Nos postos ao ar livre, os 
equipamentos são “canopiados” e/ou estão protegidos por estruturas aligeiradas de protecção contra 
as intempéries e para permitir a insonorização dos equipamentos. Nos postos em locais fechados os 
equipamentos podem ser instalados em contentores ou compartimentos à superfície ou subterrâneos, 
libertando espaço na área do posto para os veículos. 
 
Há diversos tipos de postos de enchimento numa gama variada de capacidades. 
Nos últimos anos registaram-se enormes progressos tecnológicos nos equipamentos destes postos 
que melhoraram a sua eficiência e segurança, e baixaram os custos (inicial, de instalação e de 
operação). Estes progressos verificaram-se sobretudo nos sistemas de compressão e armazenagem, 
conferindo maior capacidade e eficiência; nos sistemas de enchimento, conferindo maior segurança e 
operacionalidade como por exemplo o auto abastecimento; na instrumentação e sistemas de medida, 
de controlo de temperatura e de arrefecimento, conferindo maior segurança confiabilidade e 
eficiência, e nos sistemas auxiliares de segurança. 
 
A localização de postos públicos deve ser determinada por estudos de mercado que determinem as 
zonas de maior potencial e cruzada com a rede de distribuição de gás. A localização deve privilegiar 
a proximidade da rede primária de distribuição, pois as reduções de custo de capital e operacionais 
estão muito dependentes da pressão a que o gás é fornecido ao posto. 
No caso dos postos que servem frotas há menos flexibilidade na escolha da localização, mas a 
importância da maior pressão do gás que é fornecido ao posto não deve ser negligenciada. Nalguns 
casos pode ser vantajoso estender um ramal a média ou alta pressão até ao posto; noutros, 
especialmente em zonas urbanas, esta solução tem custos proibitivos. Por esta razão, no 
estabelecimento do preço do gás fornecido ao posto é frequente introduzir um factor que permite 
atender a este aspecto. 
 
Apesar dos esforços dos fabricantes para reduzir os custos dos equipamentos e os custos 
operacionais dos postos de enchimento, estes ainda são elevados. Também aqui, a questão da 
escala tem um peso enorme nos custos dos equipamentos. 
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A estrutura típica do custo de instalação dum posto é de 1/3 para o sistema de compressão, 1/3 para 
os restantes equipamentos e sistemas e 1/3 para desenho, construção civil e montagem.  
Os custos operacionais dependem de muitos factores, entre os quais estão o tipo e regime de serviço 
do posto. Um posto de carga lenta tem em geral um custo operacional mais baixo que um de carga 
rápida; a maior ou menor utilização da capacidade instalada também é um factor determinante. 
A pressão a que o gás é fornecido ao posto tem também um peso grande nos custos de capital e 
operacionais como atrás se referiu. 
 
Ao seleccionar veículos e frotas alvo, é crucial analisar os requisitos da infraestrutura de 
abastecimento. 
Os veículos pesados urbanos como os autocarros e camiões de recolha de lixo, geralmente requerem 
um posto dedicado localizado no centro de gravidade da sua zona operacional. 
As estações de enchimento rápido são muitas vezes as mais adequadas de modo a minimizar as 
alterações ao ciclo de serviço que foi concebido para os combustíveis líquidos convencionais. Os 
postos de enchimento lento, pelos custos baixos são uma alternativa atractiva a considerar sempre 
que haja a possibilidade de serem implementados – o enchimento pode ser feito nos períodos de 
paragem e permitem um mais baixo custo operacional. 
Nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma frota de veículos ligeiros, um posto dedicado de 
enchimento rápido pode ser economicamente vantajoso, especialmente se servir um grande número 
de veículos com grande serviço de tráfego (veículos de distribuição, etc.). Para pequenas frotas as 
VRA (vehicle refueling appliance) são uma óptima alternativa. 
Quando o tráfego é irregular em termos de trajecto e distância, como é o caso de algumas frotas de 
táxis, é necessário uma rede mais extensa de postos de abastecimento. 
Nestes casos, os postos dedicados para serem rentáveis têm de ser abertos à utilização de veículos 
privados e outras frotas. 
Os veículos off-road geralmente requerem um posto dedicado, que pode ser optimizado ao tamanho 
da frota: - compressores de pequena capacidade ou VRAs são a solução mais comum. 
 
 
A construção duma rede de postos de abastecimento envolve custos de capital enormes. Esta é uma 
questão que tem de ser tratada nos estágios iniciais dum programa nacional de desenvolvimento do 
GNV. 
Nos primeiros tempos da construção duma rede de postos de enchimento, o build up do mercado é 
lento e a capacidade instalada do posto não é totalmente aproveitada. Numa óptica de análise 
económica estrita, o volume de vendas (baixo volume de gás e preço/margens baixas) não permitem 
por si só a recuperação do capital em períodos economicamente convenientes. 
Uma frota cativa pode ajudar a minorar este problema. Além disso, se o posto puder ser aberto a 
outros utilizadores e ao público a questão económica pode ser melhorada ao mesmo tempo que 
promove o acesso ao GNV. 
As companhias gasistas desempenham aqui um papel crucial. As políticas governamentais para o 
sector devem estimular estas empresas para um apoio mais forte ao desenvolvimento do GNV. 
Vários programas de desenvolvimento do GNV contam com o apoio imprescindível destas empresas. 
Desde o apoio promocional e de marketing do GNV, ao apoio técnico no desenho e instalação dos 
postos, no apoio ao desenvolvimento de normas e regulamentação, na formação e treino dos 
operadores e utilizadores, que são as mais comuns, encontram-se medidas de apoio financeiro 
através da disponibilização do posto sob termos específicos de pagamento, esquemas de leasing e 
de ALD. 
 
As medidas económicas e fiscais das entidades governamentais, numa primeira fase, em que os 
postos de enchimento são na sua grande maioria construídos para atender às necessidades de 
frotas, as medidas e programas promocionais devem permitir a amortização dos custos de capital 
num período curto. Também aqui medidas de subsidiação, isenção de taxas, e instrumentos de 
crédito, devem ser consideradas numa óptica ambiental e económica, e atender ao facto de que os 
alvos principais são na maioria dos casos operadores com estruturas financeiras deficitárias, como é 
o caso das empresas de transportes públicos e de serviços municipalizados. 
 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

 
    

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 33 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 

A penetração para os veículos ligeiros privados é crucial para o desenvolvimento do mercado. Tal 
não se consegue sem uma boa rede de postos de enchimento, tal como a que existe para os 
combustíveis convencionais. 
O alargamento da rede de postos é uma necessidade para o crescimento do GNV. Para isso um 
contributo importante pode ser a transformação gradual da rede existente do abastecimento de 
gasolina e gasóleo para postos de abastecimento multi-combustível, aliás já existente para o GPL, 
em Portugal. Nos países onde o GNV tem grande difusão (Itália, Argentina) esta é uma solução 
frequente, e mais económica, já que conduz a custos de construção e de pessoal mais baixos. Um 
posto de abastecimento de gás natural comprimido não necessita de reservatórios enterrados de 
combustível e sistemas dispendiosos de tratamento de resíduos e efluentes como os requeridos 
pelos combustíveis líquidos. Muitas empresas utilizam essas estações de abastecimento para 
instalar, a baixo custo, diversos outros serviços de apoio ao utilizador, como sejam a assistência 
técnica aos veículos, instalações de conversão QVMs, e venda de acessórios auto. 
 
 
Em conclusão 
 
Dois aspectos de especial importância na consideração de opções de mudança para combustíveis 
alternativos são os custos de capital associados à construção do sistema de abastecimento (rede de 
gás e postos de abastecimento) e o custo incremental da conversão de veículos ou da sua compra. 
 
Além de uma política de redução ou isenção de taxas sobre os combustíveis e veículos, que 
internalizem os custos sociais e ambientais, há uma panóplia de instrumentos para criar uma política 
integrada de combustíveis alternativos. 
Entre as mais atractivas para o motorista privado e operadores de transportes, em adição ao baixo 
custo do combustível, estão os incentivos financeiros de crédito, bonificações de seguros e outros. 
 
Determinações oficiais, originárias do governo central ou locais que imponham a introdução de 
percentagens (ou quotas) de veículos nas frotas das empresas e serviços sob sua tutela, são também 
importantes na promoção dum mercado de veículos com combustíveis alternativos, para além do 
efeito que têm de demonstração pelo exemplo. 
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Comparação de emissões 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(fonte: DGTRN, Comissão Europeia) 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

     

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 36 de 60
Data: 2003-11-15 

 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

     

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 37 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

     

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 38 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

     

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 39 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

     

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 40 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 
Latest International NGV Statistics 

 

 
 

Country Vehicles 
 

Refuelling 
Stations  VRA*  Last 

Updated  
Argentina  976,410 1,075   Jun 03 

Brazil  543,744 578   Jun 03 
Italy  400,800 423   Jul 03 

Pakistan  410,000 423   Aug 03 

India  159,159 166   Jul 03  

USA  130,000 1,300 3,271 May 03 

China  69,300 270   Apr 03 

Venezuela 44,146 147   Jan 03 

Egypt  46,808 78   Jul 03 

Ukraine 42,000 130   Jul 03 

Russia  36,000 218 2 Jul 03 

Taiwan 6 1   Jul 03 

Canada  20,505 222 3,208 Aug 01 

Japan 17,214 224 606 Jun 03 

Germany  14,420 322 450 Jan 03 

Bolivia  15,000 30 46 Apr 03 

New Zealand 12,000 109  Mar 00 

Colombia  9,126 32   Apr 03 

Bangladesh  17,000 21   Aug 03 

Malaysia  7,700 34   Aug 03 

Sweden  6,600 31   Mar 03 

France  6,500 105 100 Jun 03 

Belarus  5,500 24   Dec 01 

Trinidad & Tobago  4,000 12   Mar 03 

South Korea  3,763 90   Sep 03 

Indonesia  4,660 28   Dec 01 

Chile  3,000 12   Apr 03 

Australia  2,104 127 55 Jul 01 

Mexico  2,000 4  Apr 03 

Thailand  1,388 10   Sep 03 

Iran  1,000 3   Apr 03 

Great Britain  875 34 40 Jul 03 

Moldova  800 87   Dec 01 
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Holland  310 8 40 Jul 03 

Switzerland  761 27 50 Feb 03 

Czech Republic  385 15   Aug 03 

Poland  98 21 17 Apr 03 

Spain  403 21 12 Feb 03 

Turkey  400 2   Jul 03 

Netherlands  300 11 40 Mar 03 

Belgium  300 5 60 Jul 03 

Austria  250 44 25 Feb 03 

Burma  200     1994 

Portugal  243 5   May 03 

Slovak  170 7   Aug 03 

Norway  88 4   Apr 03 

Ireland  81 2 6 Sep 00 

Finland  70 3 2 Aug 03 

Cuba  45 1   Feb 01 

Iceland  42 1   Aug 03 

Greece  40     May 03 

Nigeria  28 2   May 98 

Luxembourg  25 5   Jun 99 

South Africa  22 1 4 Jan 00 

Uraguay  20     Dec 01 

Denmark  5 1 3 Feb 00 

Singapore  4 1   Feb 03 

Korea  2612 33   Jan 03 

Croatia  100 1   Jul 03 

Algeria    1   Sep 96 

Hungary      14 Aug 00 

Latvia  350 4 5 Jul 03 

Bulgary 140 3  Jul 03 

Yugoslavia  81 1   Jul 03 

Boznia and Herzegovina 1  1 Jul 03 

TOTALS  3,021,102 6,600 8,057   

• VRA = Vehicle Refuelling Appliance                                                                 Sep.2003 
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VEÍCULOS A GNC EM PORTUGAL 

nº  tipo  marca/modêlo  proprietário  obs.  

21  ligeiros  Fiat Multipla 
(bifuel)  Transgás     

175  autocarros  MAN NL 
233CNG  STCP (Porto)  + 50 em 2003  

15  autocarros  MAN  TUB (Braga)     

20  autocarros  Volvo B10L  Carris (Lisboa)     

1  ligeiros  Fiat Multipla 
(bifuel)  

Câmara Municipal de 
Almada  

   

2  ligeiros  Fiat Multipla 
(bifuel)  

APVGN  
P/ demonstrações em frotas 
de táxis.  
+ 2 encomendados.  

3  autocarros  Volvo B10L-CNG  Serviços Municipalizados 
de Aveiro     

2  ligeiros  Fiat Multipla  Lusitaniagás     

1  camião 
RSU  IVECO  IVECO  mostruário  

241  TOTAL           
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Veículos a GNC existentes em Portugal 
Fiat Multipla BIPOWER 100 16v  

 Contactar a FIAT  
Ligeiro de passageiros bi-fuel (gás natural / gasolina)    
6 lugares (incluindo o do motorista)  
Motor  

      
Gás Natural  Gasolina  

Potência máxima  (@ 5750 rpm)  68 kW  76 kW  
Binário máximo  (@ 4000 rpm)  130 Nm  144 Nm  
Cilindrada  1581 cm 3     
Configuração  ciclo Otto, 4 em linha 

      

Injecção  Multi point     
Depósitos de combustível      
Gasolina  38 litros       
Gás Natural  164 litros (38,9 m 3 )*  
Autonomia a gás natural  430 - 500 km         
Desempenho    
   Gás Natural  Gasolina  
Velocidade máxima  157 km/h  168 km/h  

Consumo (circuito urbano, CE 93/116)  
11,1 m 3 /100 km  

(8,6 litro equivalente de gasolina/100 
km)  

11,6 L/100 km  

Dimensões    

 

E: 3,99 m  
F: 1,51 m  
D: 1,70 m  

   

Peso  
Tara  1470 kg       
Peso bruto  2050 kg       

       *: Gás natural em condições standard (15ºC e 1,013 bar) 
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Golf Variant 2.0 Bi Fuel - Volkswagen  

 Contactar a Volkswagen  
Ligeiro de passageiros bi-fuel (gás natural / gasolina)    
5 lugares (incluindo o do motorista)  
Motor  

      
Gás Natural  Gasolina  

Potência máxima  kW (cv) / rpm  75(102)/5400  85(115)/5400  
Binário máximo  (Nm)/rpm  151/3500  172/3200  
Cilindrada  1984 cm 3     
Configuração  ciclo Otto       
Injecção  Multiponto     
Aceleração  0-100 km/h  (s)  12,7  11,7  
Emissões  Euro3+D4  209  271  
Caixa  Manual 5 velocidades     
Depósitos de combustível      
Gasolina  55 litros       
Gás Natural  86 litros  

Autonomia  
210 km a gás natural  
680 km a gasolina  
890 km Total      

   

Desempenho    
   Gás Natural  Gasolina  
Velocidade máxima  185 km/h  195 km/h  
Consumo (circuito urbano, CE 93/116)  9,76 m 3 /100 km  

(ou 8,2 kg/100 km)  8,1 litros/100 km  
Dimensões      
Comprimento  4397 mm       
Largura  1735 mm  
Altura  1473 mm  
Peso  
Tara  1505 kg       
Peso bruto  1880 kg  

       *: Gás natural em condições standard (15ºC e 1,013 bar)  
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MAN NL 310 CNG  

 

Contactar a MAN  
Tel.: 22 789 5500  
Fax: 22 789 5599  

Pesado de passageiros, dedicado (gás natural comprimido)    
Lotação: 34 lugares sentados; 49 lugares em pé; 1 lugar p/ cadeira de rodas  
Motor  
MAN E 2866 LUH 01          
Potência  228 kW (310 cv)  (@ 2 000 rpm)     
Binário  1250 Nm  (@ 1 200 - 1 600 rpm)     
Cilindrada  11 967 cm 3     
Configuração  6 em linha       
Tipo de mistura  Mistura pobre     
Catalisador: de oxidação  
Depósitos de combustível      
Gás Natural  1120 litros (220 m 3 @ 200 bar)  
Autonomia  300 - 350 km         
Desempenho    
Velocidade máxima  80 km/h (limitador de velocidade)  
Dimensões    
Comprimento  
Largura  
Altura (incluindo reservatórios e ar condicionado)  
Distância entre eixos  

11 950 mm  
2 500 mm  
3 260 mm  
5 875 mm  

   

Raio de viragem: 9 200 mm  
Peso  
Tara  12 280 kg       
Peso bruto  19 000 kg       
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Sprinter 414 GNC (piso baixo)  

 

Contactar a 
Evobus Portugal, SA  
Tel.: 21 925 7031  
Fax: 21 925 7048  

Pesado de passageiros, dedicado (gás natural comprimido)    
Lotação: 14 lugares sentados + 10 lugares em pé + motorista  
Motor  
M111 E23 105 kW (143 cv)          
Potência  95 kW (130 cv)  (@ 5 400 rpm)     
Binário  185 Nm  (@ 3 300 - 4 500 rpm)     
Cilindrada  2 686 cm 3     
Configuração  4 em linha       
Tipo de mistura  Mistura pobre     
Catalisador: de oxidação  
Depósitos de combustível      
Gás Natural  76 litros (17,7 m 3 @ 200 bar)  
Autonomia  ___ - ___ km         
Desempenho    
Velocidade máxima  ___ km/h  

Dimensões  
Comprimento  
Largura  
Altura  
Distância entre eixos  

6 590 mm  
1 994 mm  
2 610 mm  
4 025 mm  

 

Raio de viragem: 14 300 mm  
Peso  
Tara  3,6 t       
Peso bruto  4,6 t       
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Volvo B10LCNG  

 

Contactar a Volvo  
Tel.: 22 615 0300  
Fax: 22 619 7061  

Pesado de passageiros, dedicado (gás natural comprimido)    
Lotação: 32 lugares sentados; 53 lugares em pé  
CHASSIS  
Motor  
Volvo GH10B-245    
Potência  183kW (245 HP)  (@ 2000 rpm)    
Binário  1050 Nm    (@ 1400 rpm)  
Cilindrada  9600 cm 3  
Configuração    6 cilindros, com controlo electrónico   
Diametro x Curso    120,65 x 140 mm   
Caixa de velocidades  
Voith D863.3, totalmente automática, retardador hidráulico incorporado  
Depósitos de combustível      
Gás Natural Comprimido  5 reservatórios de material compósito (peso reduzido)  

Volume total: 1025 litros    
CARROÇARIA  
Principais dimensões    
Comprimento  
Largura  
Altura    
Distância entre eixos  

11 960 mm  
2 500 mm  
3 250 mm  
5 880 mm    

Peso    
Bruto  18 900 kg    
Bancos    
Moldados, com almofadas em tecido  
Aparelhos de destino  
Electrónicos, frente, traseira e laterais  
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IVECO Eurotech MP190E26/P-CNG  

 
Contactar a Iveco  
Tel.: 26 320 0378  

Pesado, dedicado (gás natural comprimido)      
Cabina curta, tecto baixo    Configuração : 4x2  
Motor  
8469.41 CNG TCA  
Potência  191kW (260 cv)  (@ 2100 rpm)    
Binário  1050 Nm    (@ 1100 rpm)  
Cilindrada  9500 cm 3  
Configuração    6 cilindros em linha  
Aspiração    turbocompressor  
Injecção    Multi point (MPI)  
Caixa de velocidades  
automática, ZF 6HP500, velocidades: 6 + 1 m.a.  
Direcção  
Marca: ZF 8098  
Tipo: esferas recirculantes, assistida hidraulicamente  
Coluna de direcção: ajustável e com tranca direcção    
Depósitos de gás natural comprimido  
8 reservatórios x 80 litros (total: 640 litros)  
Autonomia: 2 turnos de trabalho (+/- 350 km)      
Peso    
Bruto  
Tara  
Peso rebocável  
Peso conjunto  

19 000 kg  
7 050 kg  
10 000 kg  
29 000 kg   

Raios de viragem  
entre muros: 8150 mm  
entre passeios: 7550 mm  
Caixa para RSU  
capacidade: 16 m 3  
caixa de compactação: 1:6  
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Truck  
Length  4,900mm 
Width 1,890mm 
Vehicle Weight 2,400kg 
Max. Loading Capacity  2,000kg 
Gross Vehicle Weight 4,565kg 
Passengers 3persons 
Displacement 2,693cc 
Max. Power 110PS/5,200rpm 
Max. Torque 19.7kgm/2,000prm 
Emission Control  3way-catalyst  
Fuel Cylinders 76 83 
Fuel Volume  31.8Nm3 
Drive Range 250km 

 

Length  6,080mm 
Width 1,870mm 
Vehicle Weight 2,880kg 
Max. Loading Capacity 2,000kg 
Gross Vehicle Weight 5,045kg 
Passengers 3persons 
Displacement 4,021cc 
Max. Power 120PS/3,250rpm 
Max. Torque 33.2kgm/1,500prm 
Emission Control  3way-catalyst  
Fuel Cylinders 115 2 
Fuel Volume  46Nm3 
Drive Range 250km 

 

Length  5,990mm 
Width 1,890mm 
Vehicle Weight 3,010kg 
Max. Loading Capacity 2,000kg 
Gross Vehicle Weight 5,175kg 
Passengers 3persons 
Displacement 3,907cc 
Max. Power 120PS/3,200rpm 
Max. Torque 30.0kgm/1,800prm 
Emission Control 3way-catalyst  
Fuel Cylinders 115 2 
Fuel Volume 46Nm3 
Drive Range 250km 

 

Length  6,130mm 
Width 1,880mm 
Vehicle Weight 3,210kg 
Max. Loading Capacity 2,000kg 
Gross Vehicle Weight 5,375kg 
Passengers 3persons 
Displacement 4,334cc 
Max. Power 125PS/3,400rpm 
Max. Torque 34.0kgm/1,500prm 
Emission Control  3way-catalyst  
Fuel Cylinders 115 2 
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Garbage Truck  
Isuzu Elf 

Length  5,240mm 
Width 1,850mm 
Vehicle Weight 4,390kg 
Max. Loading Capacity  2,000kg 
Gross Vehicle Weight 6,555kg 
Passengers 3persons 
Displacement 4,334cc 
Max. Power 125PS/3,400rpm 
Max. Torque 34.0kgm/1,500prm 
Emission Control  3way-catalyst 
Fuel Cylinders 31 6 
Fuel Volume  37.2Nm3 
Drive Range 140km 

 

Mazda Titan 
Length  5,160mm 
Width 1,860mm 
Vehicle Weight 4,105kg 
Max. Loading Capacity  2,000kg 
Gross Vehicle Weight 6,270kg 
Passengers 3persons 
Displacement 4,021cc 
Max. Power 120PS/3,250rpm 
Max. Torque 33.2kgm/1,500prm 
Emission Control  3way-catalyst 
Fuel Cylinders 33 2 
Fuel Volume  33.2Nm3 
Drive Range 130km 

 

Nissan Diesel 
Length  6,520mm 
Width 2,200mm 
Vehicle Weight 5,485kg 
Max. Loading Capacity  2,250kg 
Gross Vehicle Weight 7,900kg 
Passengers 3persons 
Displacement 6,925cc 
Max. Power 180PS/2,800rpm 
Max. Torque 55.0kgm/1,400prm 
Emission Control  3way-catalyst 
Fuel Cylinders 76 6 
Fuel Volume  45.6Nm3 
Drive Range 120km 
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Bus 
 

Isuzu 
Transit Bus 

Length 10,280mm 
Width 2,490mm 
Vehicle Weight 10,310kg 
Gross Vehicle 
Weight 

14,720kg 

Passengers 72persons 
Displacement 15,200cc 
Max. Power 240PS/2,100rpm 
Max. Torque 110kgm/1,000prm 
Emission Control  3way-catalyst 
Fuel Cylinders 125 2+75 3 
Fuel Volume  95Nm3 
Drive Range 170km 

 

Mitsubishi Rosa 
Mini-bus 

Length  6,950mm 
Width 1,990mm 
Vehicle Weight 3,890kg 
Gross Vehicle 
Weight 

5,485kg 

Passengers 29persons 
Displacement 3,970cc 
Max. Power 120PS/3,200rpm 
Max. Torque 30.0kgm/1,800prm 
Emission Control  3way-catalyst 
Fuel Cylinders 182 1 
Fuel Volume  36.4Nm3 
Drive Range 230km 
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Eco-station CNG and LPG MEISEI Eco-station CNG and 
Gasoline 

  
Eco-station CNG, Electricity and 

Gasoline 
Eco-station CNG and LPG 

 

Here are some example of Quick Refueling Stations to the public. We call 
them "Ecostation". It means that a CNG station, and/or a methanol station, 
electric recharging station is established jointly with an existing gasoline or 
LPG station. We can use the existing automobile fuel network for alternative 
fuel such as CNG. Typical compressor capacity is 250 Nm3/h. 
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CNG station Transportation Bureau, Tokyo Metropolitan Government 

  
CNG station CNG station 

Here are some examples of Private CNG station. They are only for fleet such 
as a transit bus and a truck.  
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 CNG quick refueling station is subject to the High Pressure Gas Safety Law. It requires a safety distance when CNG 
equipments such as a compressor, storage cylinders are installed. Also in many cases in when they are placed on the 
ground, it is inconvenient for vehicles to refuel CNG.  If CNG equipments are installed underground, the Law doesn't 
require any safety distance. And vehicles can drive smoothly on them.  

1. Specification  
1) Compressor 

Normal pressure & output : 250kgf/cm3G, 250 Nm3/h (Air-cooled) 
For installation underground, space for daily inspection and maintenance is provided around the compressor unit. 
Supplementary devices in compressor compartment are below :  
• Gas detector installed on the ceiling  
• Heat detector (Explosion-proof)  
• Fire extinguishing sprinkler nozzles  

2) Gas storage unit 
8 cylinders (250kitter/each) 
For installation underground, space for daily inspection and maintenance is provided around the gas storage unit. 
Supplementary devices in gas storage are below :  
• Gas detector installed on the top of valve stand  
• Fire prevention sprinkler nozzles installed over cylinders  

4) Air intake and exhaust ducts 
Compressor unit cooling air intake and exhaust ducts are positioned vertically from the dispenser island, the intake 
below the canopy and the exhaust above it. The intake duct is provided with a fan for constant ventilation.  

5) Underground chamber 
• The body is reinforced concrete structure.  
• The top of the underground chamber is strengthened of facilitate large vehicles such as a transit bus passing over 

it.  
• Space is provided within the underground chamber for normal maintenance to be carried out.  
• The top of the underground chamber is constructed of removal sections (PC concrete slabs) to allow equipment to 

be removed.  

2. Safety measures 
1) Leaked gas purging system 

 While the compressor is operating the cooling fan (operated by the crankshaft) will ventilate the compressor and 
the gas storage compartment. When the compressor is stooped, its fan also stops.  
 The constant ventilation is provided by a ventilating fan installed in the upper part of the intake duct which 
switches on automatically. To cope with power failure, an emergency back-up power source is provided which is set 
up to switch on automatically to operate the ventilation fan.  

2) Gas detector alarm 
 If a gas leak occurs in the underground chamber, this will be detected, a warning will be issued and the equipment 
will be shut down automatically.  

3) Heat detector 
 Is a fire occurs in the compressor compartment, this will be detected by the heat detector and a warning will be 
issued. Fire extinguishing sprinklers (manually operated) are provided as emergency fire fighting equipment in 
the case of fire.  

3) Dispenser unit (on the ground) 1unit 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

     

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 55 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 

General View of Installation 

 
 

 
 

Flow Chart 
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 We have developed a mobile truck-mounted refueling station which can provide on-
the-spot back-up for a station which is closed for periodic inspections or because of a 
breakdown.  
 This equipment can be moved independently from its control base to provide prompt 
back-up using the station's gas and electric power supply.  

1. Specification  
1) Compressor 

To reduce the compressor weight, an oil-less compressor is mounted.</TD< 
TR>  
Type :  4-cylinder single action 4stage compression Air-cooled, 

Oil-less type </TD< TR>  
Normal pressure 
& output :  

250 kgf/cm2G, 250 N3/h </TD< TR>  

Suction gas 
pressure :  

1.0 kgfcm3G (regulated) </TD< TR>  

Motor 
specification :  

400V AC, 50Hz, 75 kW </TD< TR> 

2) Gas storage unit 

Normal pressure 250kgf/cm2G </TD< TR>  
4 cylinders (144 litter/each) : Gas capacity 145 Nm3</TD< TR> 

3) Dispenser 

Fitted with mass flow meter, throttle valve, over filling prevention valve  

4) Truck 

Gross vehicle 
weight 

19,835 kg (including CNG 
equipment) 

Overall 
Dimensions  

Length 10,000 mm, Width 2,490 mm, 
Height 3,720 mm  

Total Displacement 9,839 cc  
Minimum turning 
radius 8.3 m  
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General View of Equipment 

 
 

 
 

 

 

 
Equipment Specifications  

 

 

 

 

 

 

 
 General View of Installation  
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Specification  

1)  Inlet Gas Pressure  
1.96 kPa  
(Min. 0.98 kPa, Max. 4.9 kPa)  

2)  Maximum Fill Pressure  
19.6MPa  
(@ambient temp. of above 35 )  

3)  Operation Ambient Temperature  
-30 +40   

4)  Power Supply  
3 phase, 200V AC, 50/60 Hz  

5)  Compressor   
Reciprocating 4stage, Air-cooled Non-lubricated  

6)  Motor output          2.2 kW  

7)  Rated Typical Capacity  
• Flow Rate  

4.0/4.8 Nm3/h (50/60Hz)  
• Electric Curren  

11.0/8.5 A (50/60Hz)  
• Power Consumption  

2.1/2.3 kW (50/60Hz)  
• Operation Noise  

58/60 dB(A)  
@ 1m apart from VRA  

8)  Length of Fill Hose     4m 1  

9)  Type of Coupler ANSI/AGA NGV1 standard  

10)  Dimension 1.96 kPa  
1,065 H 560W 600D (mm)  

11)  Weight                       125 kg  
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Carris avança com mais 20 autocarros a gás natural 
 
A Carris de Lisboa lançou um concurso público para o fornecimento de mais 
20 autocarros a gás natural, a serem entregues em 2004. Com a aquisição 
destas 20 novas unidades o número de autocarros GN da Carris atingirá os 
40. O prazo de entrega das propostas vence às 12 horas do dia 24 de 
Novembro de 2003. O anúncio do concurso foi publicado no "Diário de 
Notícias" de 01/Out/03, página 21. 
 
O Presidente da Carris, Silva Rodrigues, produzira recentemente declarações 
em que fazia algumas restrições quanto aos VGNs. Com o lançamento deste 
concurso verifica-se, aparentemente, que a Carris reconsiderou o seu parecer 
e vai analisar melhor a solução dos VGNs. A Carris tem uma frota total de 800 
a 900 veículos. Muitos observadores consideram que, numa frota dessa 
grandeza, ter apenas umas poucas dezenas de VGNs não permite à empresa 
beneficiar-se das economias de escala da solução gás natural. 
 
STCP adjudica mais 50 autocarros a gás natural  

Em Janeiro de 2002 a Sociedade de Transportes Colectivos do Porto 
adjudicou um segundo grupo de autocarros a gás natural: mais 50 unidades 
da mesma marca (MAN) .  

Dessa forma até ao fim de 2002 a frota dos STCP atingirá as 175 unidades.  
 

Serviços Municipalizados de Aveiro adquirem três autocarros GNC  

Os Serviços Municipalizados de Aveiro apresentaram em 11 de Maio três 
autocarros a gás natural adquiridos para os STU Aveiro. Trata-se de unidades 
Volvo modelo B10L-CNG, com 245 Hp de potência, próprias para serviço 
urbano (as viaturas dispõem de piso rebaixado e rampa de acesso para 
cadeira de rodas). As suas emissões de gases de escape (CO, HC total, NOx 
e partículas sólidas) são muito inferiores às exigências da norma Euro 3.  

Na cerimónia de apresentação dos autocarros o Eng. Martins Canas, Director- 
-Delegado dos SMA, considerou que "o facto de o custo destes autocarros a 
gás natural ser 24% superior ao dos autocarros de propulsão diesel não 
impediu a decisão tomada quanto à sua aquisição face às nossas 
preocupações ambientais aliado ao facto de haver uma compensação pelo 
menor preço do gás natural". 



 
 

 Projectos de Engenharia, Lda.  

     

Doc.Nº: G-AMG-RPT-003  Página: 60 de 60
Data: 2003-11-15 

 

 

 

"No entanto – acrescentou --, cabe ao Governo criar plataformas de incentivos 
económicos à utilização do gás natural nos sistemas de transporte, quer 
através de comparticipações internas quer externas vindas da União Europeia, 
de modo a compensar o diferencial de preços das viaturas a gás natural 
relativamente à congéneres a diesel". 

 

Brasil: 441 postos GNV  

O número de postos de enchimento de gás natural comprimido aumentou de 
para 441 (eram 265 um ano atrás), informa o número de Nov/2002 da revista 
Globo Gás Brasil .  

Por sua vez, acrescenta, o número de empresas brasileiras que efectuam a 
conversão de motores a gasolina para o gás natural atingiu as 813 (eram 485 
um ano atrás). Todas elas são homologadas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).  

 


