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COMÉRCIO DE GÁS NATURAL, GASODUTO VS. GNL
A abundância de GNL está a criar uma nova competição com o gás entregue por gasoduto, o que irá beneficiar os consumidores em termos
de preço e segurança
• Em complemento aos fornecimentos russos, noruegueses e
argelinos por gasoduto, a Europa já é abastecida por três rotas
marítimas provindas da bacia atlântica (Nigéria, EUA e Caraíbas)
e uma do Qatar
• A Ásia é fornecida totalmente por via marítima, sendo que o GNL
já domina mais de 30% do mercado mundial de gás natural.
• O GNL domina 32% do mercado mundial e as projeções
apontam para quase 40% no início da próxima década

Fonte: Relatório de Mercado Gás Natural, AIE, 2017
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CADEIA DE VALOR ENERGÉTICA E LOGÍSTICA GNL – CUSTOS E PREÇOS
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Ideias-chave

+

GNL é um recurso energético abundante, com
preço atrativo e ambientalmente mais sustentável

+

GNL afirma-se como uma resposta para o reforço
da segurança energética, pois permite aumentar a
diversificação de fontes e flexibilizar o sistema
logístico
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O sector do Shipping é vital para o comércio mundial,

90%

com mais de
das mercadorias da economia
global sendo transportadas por navio em algum ponto
da sua jornada de distribuição
O Shipping é o meio mais energeticamente eficiente de
transporte de mercadorias – apenas contribui com
do total das emissões globais de CO2 e emite

2,5%

1M ton CO2

Contudo, o shipping fuel (ou bunker fuel) é um dos
combustíveis fósseis mais poluentes - para além do CO2, é um
grandes constribuidores para as emissões de SOx,

NOx

e de partículas, as quais prejudicam a qualidade do ar
nas cidades, nas áreas portuária degradando assim a saúde
humana e a saúde dos oceanos
Segundo a IMO, se nada for feito, com o crescimento
previsto do comércio global, as emissões do shipping vão
crescer

250% até 2050

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO GNL NO TRANSPORTE MARÍTIMO
+ SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Diminuição de emissões no
shipping pela utilização do GNL:
•
•
•
•

Sox - 90%
Nox – 100%
Partículas - 100%
CO2 – 32%

Tipologia de navios onde o GNL pode ser usado:
•
•
•
•
•

Ferrys
Navios de patrulha costeiros
Rebocadores
Navios de cruzeiro
Navios de contentores (demorará mais
tempo a introdução do GNL, devido ao
espaço de carga retirado pela dimensão do
tanque)

UMA OPORTUNIDADE PARA A CONSTRUÇÃO NAVAL
• A frota global de GNL em 2016 consistiu em 439 navios,
incluindo navios convencionais que atuaram como
FSRUs e unidades flutuantes de armazenamento.
• Em 2016, saíram 31 novas embarcações dos estaleiros
navais, um aumento de 7% face a 2015. Segundo a IGU, é
uma capacidade que está em linha com a presente
capacidade de liquefação.

DNV GL
projeta que
irão existir
600 navios a
GNL até 2020
(mas a frota
mundial é de
58.000
navios…)

Atualmente, FID dos
armadores para a adoção do
GNL está dependente da
relação entre 2 variáveis:
• Estado do ciclo de vida da
frota
• Preço do diesel aditivado vs.
Preço do GNL

+ SUSTENTABILIDADE ECONÓMICA
Margem potencial de poupança de até 50% nos custos de combustível para o consumidor final que use GNL em substituição do fuel(*)
(*) valor dependente da variação dos preços dos combustíveis em causa e da eficiência da combustão

DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO GNL NO TRANSPORTE MARÍTIMO
(mas que também constituem oportunidades de mercado)

• Falta de uma rede de infraestruturas de bunkering de GNL adequada: só existem 22 áreas de serviço de GNL no
mundo: 15 na Europa, 4 na América do Norte e 3 no Extremo Oriente (Lloyd’s Register LNG Bunkering Infrastructure
Survey). A U.E. está a apoiar 139 estruturas de bunkering portuárias. Fora da Europa, estão planeadas 50 entre China,
Coreia do Sul e Japão.
• Construção de navios a GNL podem ser 10%-25% mais cara devido à insulação necessária para os tanques de
armazenamento
• Estabilização das normas de operação, segurança e de design ainda em curso
• Constrangimentos no acesso a financiamento privado devido à falta de histórico
• Deslizamento do metano (methane slip): perdas/emissões de metano derivadas das operações de reabastecimento e
armazenamento e da combustão incompleta no motor (o efeito de aquecimento global do metano é 25X maior do que o
do CO2). É um desafio tecnológico a ser superado.

GNL como
uma fonte de
novos
mercados para
a indústria e
construção
naval no green
shipping

O GNL como fonte energética para o transporte marítimo abre novas oportunidades para a
especialização e modernização da indústria e construção naval portuguesas, onde poderão competir
pela inovação a custos competitivos no segmento do green shipping (mobilidade marítima de baixa
intensidade carbónica)
Começa a emergir procura pela otimização tecnológica nos seguinte nichos:
Motorizações de GNL para navios
Tecnologias alternativas à injeção de Marine Gas Oil para ignição do motor GNL
Uso do biometano e syngas para substituição do GNL
Motores dual fuel/híbridos (ex: GNL+Diesel; GNL+elétrico)
Navios de bunkering
Reconversão de navios para bunkering de GNL
Sistemas para trasfega de GNL navio-a-navio (ship-to-ship)
Navios energéticos (powerships)
Unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRU)
Unidades flutuantes de liquefação (FLNG)

Em suma, as
oportunidades
para Portugal
no GNL são:

+

GNL fornece uma resposta eficaz para o arranque
imediato do green shipping

+

Desafios a superar: infraestruturas de bunkering,
normalização e financiamento

+

Oportunidade para a a indústria e construção naval
criarem soluções e componentes que melhorem o
desempenho ambiental reduzam os custos das
operações do GNL marítimo no green shipping
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A VANTAGEM GEOESTRATÉGICA DE PORTUGAL COMO HUB DE GNL
Rotas comerciais da economia global
• Portugal situa-se no meio das principais rotas comerciais mundiais centrais e nãocentrais, tendo assim condições privilegiadas no negócio de bunkering de GNL, nos
seguintes segmentos: navegação comercial, turismo (navios de cruzeiro),
transporte de longa e curta distância.
• No que diz respeito à densidade do transporte marítimo, Portugal também está no
centro das principais rotas de navegação, apresentando-se assim como um ponto
de comércio privilegiado no mundo para o negócio de bunkering.
• Portanto, Portugal possui uma vantagem competitiva geográfica para realização
do bunkering da maioria dos navios que circulam pelos canais do Suez e do Panamá.
Densidade do transporte marítimo

Oportunidade estratégica
Portugal desempenhar a função de hub GNL, com capacidade de
bunkering para reexportação e abastecimento de navios movidos a
GNL, promovendo o green shipping

Desafio
Captação de investimento privado para concretizar a
oportunidade estratégica
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 1: PORTUGAL COMO HUB RE-EXPORTADOR DE GNL INTERCONTINENTAL
GNL Grande Escala

140.000 m3

1. Até 2020, a produção adicional de gás natural proveniente dos novos países produtores situados
na Bacia Atlântica (EUA e nações da África subsaariana) será de 4,4 triliões de pés cúbicos anuais
(tcf/ano)
2. Este volume adicional é suficiente para mitigar a dependência extrema da Europa das importações
russas de gás natural (5 tcf/ano)
3. A Península Ibérica (Portugal e Espanha) possuem 40% da capacidade de receção de GNL europeia,
mas a taxa de utilização dos terminais é muito baixa (média de 25%) – a taxa de Sines foi de
23% em 2016
4. Isto significa que existe potencial para substituir, por via marítima, quase 30% das importações
(1,2 tcf) com origem na Rússia (o terminal de Sines, em Portugal, poderá operar 3,5% do total
do volume russo para re-exportação)

•

Portugal já é o
segundo destino
europeu das
exportações de
GNL dos EUA,
(33% das cargas de
GNL, segundo os
dados do
departamento de
energia dos EUA
de julho de 2017)

•

India, Egito e
Argentina são os
principais
mercados de reexportação a partir
de Sines

5. Com efeito, o primeiro abastecimento de GNL proveniente dos EUA para a Europa foi realizado
através do terminal de Sines em Maio de 2016
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 2: PORTUGAL HUB TRANSHIPMENT GNL SMALL-SCALE
GNL Pequena Escala

12.000 m3

Gasoduto virtual
ocêanico de GNL
Sines-Lisboa-Madeira:
liderar a inovação na
logística e comércio de
GNL small-scale
(pequena escala)
Primeiro «gasoduto
virtual» oceânico de GNL
no mundo, funcionando
regularmente há 4 anos
entre Sines-Lisboa-Funchal,
com 4300 operações
realizadas, com 33
isocontentores de GNL
movimentados por semana

+

• Quase 400 GWh de
eletricidade entregues
anualmente
• Os isocontentores de GNL
são transportados num
navio de contentores
convencional, juntamente
com outras mercadorias,
diminuindo assim os custos
de transporte do GNL
• Solução eficiente para
trading de GNL em pequena
escala, em que Portugal
poderá fornecer GNL aos
mercados do Norte da
Europa em situações de pico
de consumo e soluções
integradas de GNL
intermodal
(isocontentores+navios
energéticos) para os
mercados da África
Ocidental

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 3: PORTUGAL «ÁREA DE SERVIÇO» PARA NAVIOS MOVIDOS A GNL
GNL Média e Pequena Escala

60.000 m3 + 12.000 m3

Áreas marítimas com restrições ambientais (IMO e ECAs)

+

+

• A costa de Portugal situa-se no Oceano Atlântico, e não é uma área de controlo de emissões
(ECA – Emission Control Area).

• No entanto, o Mar do Norte e a região do Báltico já são zonas ECA e é possível que o Mar
Mediterrâneo se torne uma zona ECA. Em 2020, será colocado o limite de 0,5% de
emissões de enxofre em todas as zonas não-ECA e de transporte marítimo oceânico.
Fonte: DNV GL, 2016

• As zonas ECA vão afetar indiretamente os portos portugueses (a maior parte do tráfego
transatlântico move-se entre as ECA).

Densidade do transporte marítimo vs ECA existentes e futuras

• Com efeito, a Directiva Europeia relativa à utilização da infra-estrutura de combustíveis
alternativos indica que deverá existir um número adequado de pontos de abastecimento
de GNL, fornecido em portos marítimos, de modo a permitir a circulação em GNL em todo
o núcleo da rede TEN-T (segundo as normas técnicas comuns, até 2025 para GNL).

ECA existente

ECA futura

Fonte: Department of Global Studies and Geography, Hofstra University, 2016
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OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 3: PORTUGAL «ÁREA DE SERVIÇO» PARA NAVIOS MOVIDOS A GNL
GNL Média e Pequena Escala
Offshore: GNL Ship-to-Ship

60.000 m3 + 12.000 m3

+

+
Onshore: área de serviço GNL

Portugal tem assim condições potenciais para atuar como uma área de serviço
de grande e pequena escala para navios a GNL, promovendo o green shipping
• Esta função poderá ser realizada através de soluções de terminais onshore convencionais (como o
existente em Sines), onshore small-scale (pequena escala, como a que foi construída no Porto de
Roterdão) ou bunkering offshore flutuante (ship-to-ship, trasfega de GNL entre navios em contexto
offshore)
• Este conjunto de capacidades reforçariam o papel de Portugal como hub de GNL, contribuidor ativo
para um corredor energético seguro europeu, dinamizando a atividade económica relacionada com o
trading de GNL, a construção naval e os serviços de engenharia relacionados com esta indústria
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GNL: INFRAESTRUTURAS MARÍTIMO-PORTUÁRIAS
Potenciais localizações e capacidades

Área de serviço

Offshore bunkering: Ship-2-ship
Viana do
Castelo

Área de serviço

GNL Onshore Bunkering
GNL Onshore Bunkering
Abastecimento de Navios em
viagens transatlânticas

Green Shipping Inter-llhas
Uso do GNL nas viagens
Continente-Açores e inter-ilhas

LNG Virtual
Ocean Pipeline
Portugal-Europa

Leixões

Áreas de serviço

Offshore bunkering: Ship-2-ship
Abastecimento ship-to-ship para
cruzeiros oceânicos

LNG Virtual
Ocean Pipeline
Continente-Ilhas

Green Shipping ContinenteMadeira

Offshore bunkering: Ship-2-ship
Abastecimento ship-to-ship para
cruzeiros oceânicos
Área de serviço
Offshore bunkering: Ship-2-ship
Abastecimento ship-to-ship

Offshore bunkering: Ship-2-ship
Abastecimento ship-to-ship para
cruzeiros oceânicos

Figueira
da Foz

Área de serviço

Uso do GNL nas viagens
Continente-Madeira e inter-ilhas

Área de serviço

Aveiro

GNL Onshore Small-scale
Bunkering
Abastecimento de navios

Contributo para a
descarbonização da
eletricidade na
Madeira e Açores
O uso do GNL como
fonte energética-base
da mobilidade
marítima entre
Continente e Ilhas cria
a viabilidade
económica para
substituição do fuel
pelo gás natural na
produção de
eletricidade nos
mercados da Madeira
e dos Açores

Via navegável do Douro

Abastecimento de Cruzeiros
Oceânicos e Douro Azul

Lisboa

Setúbal

Sines

Central de Receção e Expedição de GNL
GNL Onshore Bunkering
Offshore Bunkering
Hub de GNL

Portimão

Área de serviço

Faro

Offshore bunkering: Ship-2-ship
Abastecimento ship-to-ship para cruzeiros oceânicos

Área de
serviço
Truck-2-ship
Abastecimento de GNL
no final da via para
refuel dos navios Douro
Azul

+
Em suma, as
oportunidades
para Portugal
no GNL são:

+

Bunkering de GNL onshore e offshore para reexportação (intercontinental high-scale, europeia e
Africana em small-scale) e abastecimento de navios
movidos a GNL

Oportunidade para a a indústria e construção naval
criarem soluções e componentes que melhorem o
desempenho ambiental reduzam os custos das
operações do GNL marítimo no green shipping

A introdução do GNL na
economia do Transporte
Marítimo
Lisboa, 13 de Setembro 2017

