A Molgás Energia
A Molgás Energia é uma empresa de engenharia e construção, líder em serviços energéticos com base em
soluções de Gás Natural Liquefeito (GNL), vocacionada para aplicações industriais, cogeração, veicular (GNV),
marítima (bunkering) e outras.

A Molgás Energia disponibiliza soluções integrais de Gás Natural transportado aos seus Clientes, de tipo
“chave-na-mão”, promovendo a introdução do Gás Natural enquanto combustível económico, limpo e
sustentável.
Experiência de mais de 20 anos no sector do GNL, com um crescimento sustentado e continuado da
actividade na Europa e América Latina, assim como na cadeia de valor associada ao produto.

Percurso no GNV
Experiência GNV num contexto ibérico. (Começamos há vários anos por fazer
algumas experiências internamente, convertendo algumas das nossas cabeças
tractoras que mantemos em funcionamento).
Início do negócio em Portugal (função da procura registada no mercado e da
evolução da oferta tecnológica disponível – alternativas, motorizações,…).

Renovação da frota própria (mais de 100 cisternas de transporte de GNL).
Porque acreditamos no negócio estamos também a adquirir viaturas novas
movidas a GNL das várias marcas e soluções existentes no mercado.
(Encontra-se um desses exemplares – methadíesel – no parque exterior que pode ser visto).

Cerca de 20 % da frota própria da Molgás convertida para GNV. (desde há 2
anos que não adquirimos nenhum veículo tractor que não seja GNV).
Início da construção do Posto de Abastecimento dedicado (próprio) nas nossas
instalações.
Número significativo de propostas apresentadas a Clientes detentores de
frotas (primeiros contratos GNV recentemente concretizados).

Como nos posicionamos no GNV
O modelo de negócio da Molgás Energia assenta na construção simples dos postos de GNV.

ou
Em Clientes que não pretendem ou não evidenciam capacidade financeira para investir no seu posto, a
Molgás apresenta contratos de média duração, ficando encarregue da construção, logística de fornecimento,
manutenção. (permite ao Cliente focar-se no seu negocio, começando de imediato a usufruir da economia e
vantagens complementares associadas às soluções de GNV).

Realização com regularidade de operações de
bunkering (embarcações movidas a GNL), quer do
lado do Mediterrâneo, quer do lado do Atlântico.
Envolvimento no desenvolvimento de projectos
conjuntos com entidades públicas e privadas que
procedem neste momento à conversão de barcos para
GNV.
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