
O nosso grupo, através da sua em-
presa Goldenergy, construiu em Ur-
jais, Mirandela, um Complexo de Gás 
Natural, inaugurado a 9 de Abril de 
2013, pelo secretário de Estado da 
Energia, Dr. Artur Trindade. 
Inves� mento considerável, superior 
a 5 milhões de euros, fi nanciado por 
fundos comunitários em cerca de 
três milhões. O empreendimento co-
locado aqui, visa alcançar o mercado 
internacional de maior proximidade, 
como é o caso de Espanha, para além 
do espaço nacional e regional como 
explicou no ato inaugural o presiden-
te da Goldenergy, Professor Nuno 
Afonso Moreira. 
O complexo é inovador no conceito 
tecnológico e comercial, dado que 
permite o fornecimento de gás na-
tural misto - comprimido e líquido, 
além de possuir um posto de venda 
direta de GNV, o primeiro de uma 
rede nacional que a Goldenergy pre-

tende construir para servir frotas de 
empresas privadas e municípios. “O 
preço do gás natural líquido é 50% 
mais barato que o diesel”. Daí o seu 
grande interesse e enorme potencial 
pois concorrem em favor de obje� -
vos muito considerados pela europa: 
es� mulam-se polí� cas de sustentabi-
lidade e favorece-se a efi ciência ener-
gé� ca.
O posto de Urjais Mirandela é o pri-
meiro de uma série a construir nos 
principais eixos viários, visando ser-
vir frotas nacionais e internacionais 
e cumpre com o projeto de âmbito 
europeu designado “Blue Corridor”, 
que visa colocar postos de gás na-
tural líquido nas principais rotas 
europeias de transportes de merca-
dorias, envolvendo 30 empresas e 
associações. A situação geográfi ca 
deste complexo, permite ampliar a 
distribuição de gás natural no conce-
lho de Mirandela, passando a servir 

o Complexo Industrial do Cachão. Na 
cerimónia de inauguração D. Ma-
nuel Lage, da Associação Europeia 
de Veículos a Gás Natural, mostrou 
as vantagens do GNV em alterna� va 
ao diesel e o Secretário de Estado da 
Energia, Dr. Artur Trindade, deu os 
parabéns à Dourogás e à Goldener-
gy pela afi rmação na a� vidade no 
campo do gás natural. Realçou o em-
penho e a preocupação do governo 
nas polí� cas energé� cas pois que a 
Europa e o Mundo vivem um grande 
desafi o para garan� rem a energia e 
a segurança do seu abastecimento, 
consignando a compe� � vidade das 
empresas e a poupança das famílias. 
O governante enunciou os três pila-
res da polí� ca energé� ca nacional e 
europeia: a segurança do abasteci-
mento, a sustentabilidade ambiental 
e a compe� � vidade.

Uma das mais importantes inicia� vas privadas no mercado liberalizado 
de gás natural, fi cará ligada ao interior norte de Portugal. 



GÁS NATURAL

pe� � vo. 

O preço, em mercado de grande 
concorrência, veio a eviden-
ciar-se como enorme vantagem, 
a somar às conhecidas superior-
idades de natureza técnica.
Sua combustão é mais limpa do 
que a de outros combus� veis 
fósseis. 
As suas reduzidas restrições 
ambientais permitem maior 
u� lização em rede domiciliária 
e industrial.
O gás natural não emite gases 
poluentes na atmosfera. Isso 
s ignif ica que dispensa os 
equipamentos para reduzir os 
gases poluentes por combustão. 
A quantidade de CO2 que é 
emitida para a atmosfera, 
causada pela queima do gás, 
é mínima e não excede os 
valoresnormalizados pelas leis  
ambientais.

PROTOCOLO COM A AIPAN 

DOUROGÁS PROPANO
A DOUROGÁS PROPANO é a empresa do Grupo Dourogás, para o setor do gás 
propano. A empresa nasceu para proporcionar ao norte interior o gás natural. Porém 
enquanto este não chegou foi fi delizando clientes com gás propano e cresceu.
Hoje a sua presença no mercado a norte do rio Douro, conta com uma experiência de 
20 anos, integra o grupo  em posição bem consolidada, com estabilidade económica, 
que se diferencia pela confi ança, adquirida pela relação de proximidade com os 
seus clientes.

A DOUROGÁS PROPANO assume-se como importante mais-valia, para a área geográfi ca onde desenvolve a sua 
a� vidade. Não só pelo fomento de trabalho e desenvolvimento de emprego, mas principalmente pelo importante 
contributo na melhoria das condições de vida das populações.



Este ano o palco escol-

-hido foi a bonita vila de 

Baião. Festa tradicional 

de todo o grupo, que se 

repe� u pela décima nona 

vez. Saudável tradição que 

junta trabalhadores, cola-

-boradores e suas famílias 

em convívio social.

O programa construído 

com uma cambiante 

forma� va foi concebido 

em colaboração com a 

Câmara Municipal de 

Baião, que nele par� cipou, 

recebendo os cerca de 

cem par� cipantes, no 

Salão Nobre dos Paços 

do Concelho, com toda a 

formalidade. Cerimónia 

pública de Boas-vindas, 

conduzida pela Dr.ª 

Ivone Abreu, vereadora 

que em representação 

do Presidente da 

Câmara Municipal fez a 

apresentação do concel-

ho, falando da sua história 

recente, úl� mos 500 

anos, e das marcas da sua 

an� guidade, úl� mos cinco 

mil anos.

Falou com grande conhe-

cimento da sua riqueza 

patrimonial, do valor das 

suas gentes, dos vultos da 

literatura que aí nasceram 

ou viveram e descreveu 

as belezas das suas terras, 

que do Douro se alargam 

pelas encostas do Marão, 

num testemunho emo� -

vo, de quem se comove 

com a vida natural e apre-

cia o ritmo da natureza.

O Dr. Armando Moreira, 

presidente do Conselho 

de Administração da Dou-

rogás, ausente no estran-

geiro, enviou uma men-

sagem com uma nota de 

confi ança: “Reunimo-nos 

num tempo que não é fá-

cil para o nosso país. Po-

demos até generalizar, di-

zendo que não é fácil para 

toda a Europa. É nestes 

tempos porém, que mais 

necessidades temos de 

nos sen� rmos próximos 

uns dos outros. As em-

presas em que trabalhais, 

julgamos que apesar das 

difi culdades, estão sólidas 

e garantem o futuro de to-

dos vós.”

O Engº. Francisco Maga-

lhães, Diretor-geral, re-

forçou a mensagem, evi-

denciando o crescimento 

do grupo e valorizando o 

facto de pela primeira vez 

encontrar gente que não 

conhecia no convívio. Re-

feriu-se às apostas no de-

senvolvimento da empre-

sa que a fi zeram crescer à 

escala do país, mantendo 

a sua vocação para levar 

valor à economia regional, 

como é o caso de Baião, 

onde o grupo já opera, e 

espera brevemente come-

çar a distribuir gás natural, 

fator estratégico para o 

desenvolvimento.

A FESTA FOI EM BAIÃO
A Família Dourogás celebrou em festa mais um aniversário. 



Estamos à sua disposição de 2ª a 6 ª feira das 9:00 
às 12:30 e das 14:30 às 18:00 horas em:

Contactos:

Póvoa de Lanhoso
Edi� cio S. José, Tel: 253 738 397

Arcos de Valdevez - Ponte da Barca
Edi� cio Sá Taqueiro, nº57 
Novelhos - S. Paio  Tel.: 258 518 044

Macedo de Cavaleiros
Rua Fernando Pessoa, nº6 - R/C Esq - Tel.: 278 431 164

Mirandela
Rua da República, nº293 - Tel.: 278 203 606

Vila Real
Rua 31 de Agosto, nº 12  Tel.: 259 348 630

Lisboa
Rua Cas� lho, nº 5 - 2º S/loja zona L3 
Tel.: 211 583 501

Peso da Régua - Santa Marta de Penaguião
Av. Dr. Manuel de Arriaga, Edif. Brás, nº1385 - R/C Esq

Telef: 254 109 936

Quer trabalhar 
connosco?
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SUSTENTABILIDADE 
NA SONORGÁS

Na Sonorgás, empresa do 

grupo Dourogás, a sustenta-

bilidade é pretendida através 

de uma gestão cada vez mais 

eco-efi ciente do sistema, 

procurando reduzir o consumo 

de recursos e minimizar os 

impactos ambientais. 

Para o efeito a empresa 

implementou planos de 

racionalização do consumo de 

energia.

As estratégias do grupo Dourogás também passam pelo “porta a porta”. 

Na sequência da campanha da Goldenergy, com os preços mais vantajosos 
do mercado liberalizado a procura intensifi cou-se.

A empresa criou diversas equipas de comerciais que vão de porta em 
porta terminar os contratos que se iniciaram pelo telefone. A Dourogás 
habituou os seus clientes a um serviço de elevado padrão de qualidade. 

O crescimento do grupo, estabeleceu uma nova exigência, que nos leva ao 
compromisso de lhe proporcionar o melhor serviço de comercialização de 
gás natural. 

A empresa preparou-se desde a primeira hora para receber os novos 
clientes, em qualquer ponto do país e através de qualquer dos nossos 
meios de contacto: centros de atendimento, telefone ou internet.

MARCAS 
DO 
CAMINHO

consulte a nossa página 
na Internet:

 www.dourogas.pt

O grupo Dourogás, está a contratar 
agentes e colaboradores para a sua 
Equipa Comercial.
Requisitos:
- Habilitações literárias mínimas, 
12º ano ou superior;
- Carta de condução;
- Boa capacidades de comunicação 
e ap� dão para  trabalhar em equi-
pa.

Se pretende trabalhar connosco 
envie o seu Curriculum Vitae para:
Dourogás
Rua 31 de Agosto, n.º 12 
5000-305 Vila Real

Email: dourogas@dourogas.pt


