
 
A Gáslink Gás Natural S.A. implementou um gasoduto virtual de Gás Natural Liquefeito (GNL) 
na Ilha da Madeira em Março de 2014.  
 
Disponível na natureza, o Gás Natural resulta da decomposição de sedimentos orgânicos de 
origem vegetal e animal, acumulados ao longo de milhares de anos em jazidas naturais 
subterrâneas. É destas bolsas que o Gás Natural é extraído, processado e transportado até ao 
utilizador final no estado gasoso (GN), através de gasoduto, ou liquefeito (GNL) a temperaturas 
criogénicas. Sendo o combustível fóssil de queima mais limpa, da sua combustão resultam 
menores quantidades de óxidos de enxofre e azoto, responsáveis pelas chuvas ácidas, bem 
como de dióxido de carbono, que está na origem do efeito de estufa. É também mais eficiente 
e menos exigente em termos de manutenção dos motores face ao gasóleo, permitindo 
diversificar a matriz energética, sendo abundante e de procura crescente a nível 
mundial.  Transportado e utilizado de forma segura há mais de 40 anos, o Gás Natural é por isso 
utilizado em muitas casas (aquecimento e cozinha), na indústria (petroquímica para produção 
de plásticos, fibras, fertilizantes e outros produtos), nos transportes e para produção de 
eletricidade. 
 
O projeto da Gáslink Gás Natural S.A., pioneiro em Portugal e inovador em meio insular, inclui 
uma frota de contentores-cisterna criogénicos de 40 pés, sendo carregados no Terminal de GNL 
em Sines, em Portugal continental, e transportados através do Porto de Lisboa para a ilha da 
Madeira, numa distância superior a 1.000 km por mar e estrada.  
 
A Unidade Autónoma de Gás Natural (UAG-Socorridos), localizada junto à Central 
Termoeléctrica da Vitória nos Socorridos, é atualmente a maior infraestrutura deste género em 
Portugal, permitindo assegurar o fornecimento contínuo de GN para produção de eletricidade 
até 450 GWh/ano, com impacto imediato na melhoria da qualidade do ar através da redução 
das emissões poluentes. 
 
A flexibilidade desta solução possibilita agora a sua extensão a outras aplicações de GN, indústria 
e mobilidade terrestre/marítima, resultando provado que este modelo é replicável noutros 
lugares do Mundo, designadamente em Regiões ultra periféricas desprovidas de gasodutos 
físicos.   
 


