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Polos de distribuição de gás existentes

Arcos de Valdevez

e Ponte da Barca

Póvoa de Lanhoso

Peso da Régua e Sta. 

Marta de Penaguião

Macedo de 

Cavaleiros

Mirandela
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Expansão das redes de distribuição

NORTE-07-0765-FEDER-000101

Segundo tanque criogénico da UAG Mirandela
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Expansão das redes de distribuição

NORTE-07-0765-FEDER-000101

Construção de redes de gás
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a nova energia dos portugueses
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Crescimento
Número de clientes contratados

211.000 clientes

gás natural

62.500 clientes 
eletricidade
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Maior trader de eletricidade da europa

116 centrais de geração

Propriedade dos cantões do nordeste da Suíça

Presente em mais de 20 países europeus

Atua em todas as fases da cadeia de valor:

Produção

Distribuição

Comercialização de eletricidade e gás

2016            entra no capital da goldenergy
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4 de novembro de 2016, O jornal económico
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20 anos de 

inovação em energia



20 anos de energia

Inovação
Distribuição de GNL

GNL em pequena escala GNL em micro escala GNL para veículos
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Mobilidade GNV na Europa
Blue Corridors
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GNV, o combustível do futuro
Abastecemos diariamente mais de 500 veículos pesados nos nossos postos de abastecimento de GNV.
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BioGas Move
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PLANO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO DA 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (PDIRD)

Medida de coesão territorial:

O Gás Natural apresenta um custo por unidade de energia que é cerca

de 50% das formas de Energia que substitui, quer seja GPL quer seja

eletricidade.

As populações e empresas deixam de estar negativamente

descriminadas.

Exemplos no passado:

Mirandela – Industria de Enchidos

Arcos de Valdevez – Polo industrial automóvel satélite de Vigo, com

centenas de novos empregos.

Competitividade com a Galiza e Catela e Leão
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Vantagens económicas

Incorporação: Incorporação nacional quase de 100%. Impulso à

economia nacional.

Investimento: Investimento privado de 60 milhões de euros, num

período de abrandamento do investimento privado.

Licença: Reversão para o estado em 15 anos, em comparação com

investimentos nas concessões regionais com reversão a 35 anos.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO DA 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (PDIRD)
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Preve-se a diminuição do custo para o sistema

CAPEX: De acordo com as regras de regulação da ERSE, um investimento pesa
mais para o sistema no inicio e pesa menos para o sistema no final do período da
sua amortização. Independentemente da zona do país, pois os custos unitários das
redes são iguais.

OPEX: Os custos de funcionamento só são elegíveis para o sistema no futuro em
função da veiculação de gás nas redes, de acordo com limites permitidos (Price
cap).

Um cliente de gás natural de uma UAG suporta na tarifa de acesso a totalidade das
infraestruturas nacionais (TGNL, AS, RNTGN), apesar de não utilizar o AS e a
RNTGN.

O aumento da veiculação de gás natural em redes de distribuição é a única forma
de garantir a sustentabilidade económica do sistema nacional de Gás Natural.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO DA 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (PDIRD)
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Investimento (€'000)

Macedo 1,130 669 251 53 1,119 3,222

Mirandela 954 948 409 685 32 3,028

Arcos 971 839 264 255 156 2,486

Póvoa 774 1,055 1,021 580 40 3,470

Régua 1,677 930 926 1,448 737 5,717

Investimento em rede e clientes 5,506 4,440 2,871 3,021 2,084 17,923

TPEs 131 118 84 125 124 581

Outros investimentos 1,392 2,562 1,174 3,990 1,234 10,353

Investimento total 7,029 7,119 4,130 7,137 3,442 28,856

2014 2015 2011-20152011 2012 2013
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Investimento reportado desde 2011

Os dados históricos 

apresentados pela empresa 

estão em linha com o reporte 

anual solicitado pelo 

regulador no âmbito da Norma 

12.

De 2011 a 2015, a Sonorgás 

efectuou um investimento 

médio anual na ordem dos 5,8 

milhões de euros respeitantes 

a rede, clientes, TPEs e outros 

investimentos. 

Por último, e uma vez que, 

após o envio do PDIRD, a 

empresa reportou à ERSE o 

investimento real respeitante 

a 2015, o mesmo foi 

incorporado na tabela 

correspondente de forma a 

que esta última represente 

apenas dados históricos 

reportados. 
■ No período em análise, a empresa angariou cerca de 

6.352 novos clientes.

■ Entre 2011 e 2015, a empresa terá expandido a sua rede 
em cerca de 128 kms. 

■ Adicionalmente, como pode ser constatado pelo gráfico 
circular à esquerda, a empresa distribuiu equitativamente o 
investimento realizado pelos 5 pólos de consumo actuais, 
com ligeiro destaque para o investimento no pólo do Peso 
da Régua e Santa Marta de Penaguião.

1.1588936611.424Novos clientes (#) 2.217 6.352

5.2583946349821.856Conversões e Reconversões (k€) 1.392

12811292136Rede secundária (kms) 32

7109145521.138 4.741Ramais (#) 1.457

Investimento histórico 2011-2015

Investimento em rede e clientes por pólo Comentários

2015201420132012 Total2011

Macedo
18%

Mirandela
17%

Arcos
14%

Póvoa
19%

Régua
32%
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Consumo reportado desde 2011

Com base nos valores 

apresentados podemos 

concluir que o crescimento 

médio anual histórico do gás 

natural veiculado para o 

período em análise é de 5,6%, 

atingindo um consumo anual 

de aproximadamente 105.179 

MWh em 2015.

84.668 91.004 97.123 97.231 105.179

Evolução anual do consumo

Consumo histórico 2011-2015

5,6%

CAGR

2011-2015

11.954

13.378
14.038

14.931
16.090

3,1%

7,5%
6,7%

0,1%

8,2%

2011 2012 2013 2014 2015

Pontos de abastecimento
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Investimento projectado 2016-2021

A Empresa reviu 

detalhadamente os projectos 

de investimento previstos 

para o período 2016-2021, 

num exercício de adequação 

do plano de expansão, as 

dificuldades de financiamento, 

exigências do sistema e 

actual conjuntura económica.

Relativamente ao 

investimento estimado para 

os PN, este encontra-se 

alinhado com a informação 

previamente disponibilizada 

nas fichas técnicas no âmbito 

do concurso à atribuição das 

18 novas licenças de 

distribuição de gás natural.

Assim, para o período 2016-

2021 estima-se um total de 

€57,1M de investimento 

(incluindo Outros 

Investimentos).

Investimento total 18.313 4.907 10.089 11.644 10.034 2.082

Pólos existentes 565 489 335 433 342 386

Pólos novos 12.880 2.500 7.729 8.925 8.040 44

Outros investimentos 4.868 1.918 2.025 2.286 1.652 1.652

20182018
Investimento 

(000’ €)

Investimento 

(000’ €)
20162016 20172017 20192019 20202020 20212021

Investimento projectado 2016-2021

Investimento

2016-2021

57.069

Total

2016-2021
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183
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109

5,4
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Conversões e 

Reconversões (k€)

Rede secundária (kms)

Ramais (#)

Novos clientes (#) 203

110

7,0

191

1.141

621

26,1

1.138

2.280

-

-

148

7.547

2.940

59,9

1.814

7.680

3.513

59,9

2.002

4.882

2.785

59,9

1.571

891

580

20,4
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Conversões e 

Reconversões (k€)

Rede secundária (kms)

Ramais (#)

Novos clientes (#) -

-

-

-

23.280

9.819

199,9

5.857

2.480
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352
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3.030

63,1

1.984

7.874

3.618
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2.186

5.060
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1.754

1.092
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25,7
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Consumo projectado 2016-2021

Com base nos valores 

apresentados podemos 

concluir que o crescimento 

médio anual projectado do 

gás natural veiculado para o 

período em análise é de 

24,3%, atingindo um consumo 

anual de aproximadamente 

314.118 MWh em 2021. 

Importa realçar que os 

estudos realizados relativos a 

clientes e quantidades estão 

alinhados com a estratégia de 

investimento da Sonorgás 

para o período 2016-2021, ou 

seja, o montante anual 

investido foi definido com o 

objectivo de angariar os 

clientes identificados da 

forma mais eficiente tendo por 

base as infra-estruturas 

actuais nos concelhos em 

análise.

105.847 113.338 142.682 202.999 272.058 314.118

Evolução anual do consumo

Comentários

■ O número de pontos de abastecimento e respectivos consumos ao longo do período projectado teve por base as seguintes fontes de 
informação:

– PE: levantamento efectuado rua a rua de acordo com a manifestação, nas lojas, de clientes com interesse na utilização de gás 
natural nos 5 polos de consumo existentes;

– PN: levantamento exaustivo dos clientes potenciais realizado por uma entidade externa em cada um dos 18 novos pólos de 
consumo. As quantidades de gás natural relativas a clientes domésticos estão alinhadas com os consumos médios históricos da 
Sonorgás para os actuais pólos de consumo. No entanto, dado trataram-se de novas licenças de gás natural, o estudo referido 
anteriormente identifica detalhadamente, por pólo, os clientes com consumos acima de 10.000m3, aproximando as estimativas 
relativas ao volume de gás natural a veicular com as necessidades energéticas dos respectivo concelhos.

Consumo projectado 2016-2021

24,3%

CAGR

2016-2021

16.293 16.821
18.575

20.761

22.745 23.097

0,6%
7,1%

25,9%

42,3%
34,0%

15,5%

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pontos de abastecimento
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Indicadores de Investimento 2016-2021

De seguida, apresentam-se os 

seguintes indicadores: 

investimento por cliente 

ligado, metros de rede por 

cliente ligado e investimento 

por volume de gás natural 

veiculado.

A Sonorgás fará os 

investimentos em cada 

projecto, quando:

1) O investimento por ponto 

de ligação adicional, medido 

para o total do projecto de 

investimento a 5 anos, for 

inferior a 3,50 k€/cliente;

2) A extensão de rede por 

ponto de ligação adicional, 

medido para o total do 

projecto de investimento a 5 

anos, for inferior a 30 

m/cliente;

3) A quantidade adicional de 

gás natural veiculado na rede 

por ponto de ligação adicional 

for superior a 2,2 MWh/cliente;

4) O investimento por 

quantidade adicional de gás 

natural veiculado na rede for 

inferior a 0,90 k€/MWh.

Indicador Investimento / Novo Cliente Ligado – média dos pólos existentes

Indicador Metros / Cliente Ligado – média dos pólos existentes

Indicador Investimento / Volume adicional de GN veiculado – média dos pólos existentes

Nota: Inclui investimento em redes, ramais e conversões e reconversões
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Benefícios do Plano de Investimento

Por último, a empresa elencou 

apenas alguns benefícios 

sociais, ambientais e 

económicos associados à 

concretização dos projectos, 

os quais são descritos, na sua 

totalidade, no documento 

apresentado a Julho de 2016.

É importante realçar o papel 

decisivo deste plano de 

investimentos não só na 

competitividade regional, mas 

também na melhoria da 

qualidade de vida dos seus 

habitantes, esbatendo as 

assimetrias regionais entre o 

litoral e o interior.

■ A concretização dos planos de investimento na expansão dos sistemas de gás natural contribuirá para o objectivo de eliminação de

falhas do sistema actual de fornecimento, designadamente mediante a transferência da electricidade para o gás, no que respeita 

também aos usos domésticos.

■ Estima-se a conversão de sensivelmente 1.141 clientes consumidores de energia eléctrica para consumidores de gás natural, sendo 

o sector doméstico responsável por 1.112, estimando-se globalmente uma poupança de 33% de energia no consumo final, por 

cliente.

■ Neste sentido, o investimento na expansão da rede de gás natural irá alavancar potenciais benefícios, nomeadamente com impacto: 

social através da maior inclusão da região e aumento da equidade entre consumidores; ambiental pelo aumento da eficiência 

energético-ambiental; e finalmente económico, pelo alargamento das redes concessionadas. 

Principais Benefícios

Equidade entre consumidores: a expansão da rede de distribuição irá permitir alargar a novos clientes o acesso 

a gás natural, garantindo maiores condições de equidade entre os consumidores de todas as regiões do pais.

Contributo para a estratégia de desenvolvimento da Região: A ampliação da rede permitirá concretizar o 

objectivo de melhoria e consolidação do acesso da malha urbana desta área geográfica ao gás natural nas 

melhores condições de segurança e qualidade.

Sociais

Ambientais

Impacto na eficiência energético-ambiental: Através da transferência de consumidores de propano e energia 

eléctrica para gás natural obtém-se uma significativa poupança nas emissões CO2.

Contributo para o “Plano de Acção para a Promoção da Energia Sustentável no Norte de Portugal”: O 

objectivo do programa consiste na redução de emissões de CO2 per capita e na redução do consumo de energia, 

que serão potenciados pelo investimento referido (com especial enfoque/destaque para o sector doméstico).

Económicos
Alargamento das redes concessionadas: Com a realização do investimento, a rede de distribuição da 

Sonorgás terá um acréscimo de 26,1km, bem como um aumento de 1.138 unidades de ramais. 

Benefícios do Plano de Investimento


