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A Comissão Europeia deverá apro-
var em julho a instalação de um 
posto de armazenamento e abaste-
cimento de gás natural liquefeito 
(LNG) no porto da Praia da Vitó-
ria.
Trata-se de uma das vertentes pre-
vistas do projeto europeu COSTA 
e que deverá implicar um investi-
mento de nove milhões de euros 
que serão financiados em 50 por 
cento pela União Europeia.
O projeto COSTA tem como um 
dos parceiros a Porto dos Açores, 
empresa que tem a seu cargo a ges-
tão das infraestruturas portuárias 
da Região.
A União Europeia pretende que se-
jam desenvolvidas até 2020 várias 
iniciativas no âmbito do projeto 
Costa e das “autoestradas maríti-
mas” transatlânticas.
O administrador da Portos dos Aço-
res, Filipe Macedo, disse ontem à 
Antena 1 - Açores que tudo indica 
que Bruxelas vai aprovar em julho a 
instalação de um posto de armaze-

namento e abastecimento de navios 
de LNG na Praia da Vitória.
“Estamos integrados na segun-
da fase do projeto COSTA e tudo 
aponta que os Açores vão ter um 
ponto de abastecimento de gás na-
tural que será instalado no porto 
das Praia da Vitória”, afirmou.
Uma parte do investimento nas in-
fraestruturas no porto da Praia da 
Vitória será assegurado por priva-
dos. Segundo a Portos dos Açores, 
o tráfego anual que se estima cruzar 
o mar açoriano ascende aos 18 mil 
navios.
O gás natural liquefeito (em inglês 
referido pela sigla LNG, de liqui-
fied natural gas) é um gás natural 
que, após purificado, é condensan-
do ao estado líquido por meio da 
redução da sua temperatura a -163 
graus celsius. 
Estima-se que num futuro próximo, 
o LNG será o principal fonte de 
combustível que será utilizada por 
navios, uma vez que é mais barato e 
mais ecológico que o fuel.
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decisão final em julho

O porto da Praia vai abastecer 

navios com gás natural liquefei-

to (LNG) no âmbito do projeto 

Costa. Bruxelas comunica a de-

cisão final em julho. [13]
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com gás natural


