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Seminário Hidrogénio Verde – O.E. 

 
12 de outubro de 2022 

 

Boa tarde 

 
Saúdo todos os colegas que participam nesta sessão, presencialmente ou por Zoom, e, em particular, os 

membros do painel. 

Sublinho a atenção que a O.E. tem dado ao tema do hidrogénio verde. Enquanto Associação são várias as 

iniciativas que aqui realizámos, as quais contaram sempre com a colaboração, apoio e disponibilidade da 

Ordem. 

 
1. Quando o colega Pedro Sirgado me contactou para participar neste Seminário a minha memória fez uma 

digressão no tempo, e recordei 2005, quando tivemos a oportunidade de nos conhecer. Estava, nessa 

altura, a promover um projecto mobilizador para a Economia do Hidrogénio - o projecto EDEN- um vasto 

consórcio liderado pela SRE, integrando a EDP, EFACEC, Electricidade da Madeira, Vidropol, LNEG, INEGI, 

IST e AREAM. Os STCP testavam, na altura, os primeiros autocarros a Hidrogénio em carreiras regulares. 

Eram os primeiros passos do Hidrogénio em Portugal.  

Viviam-se, na época, os reflexos da crise energética. O peak oil que atingia várias das reservas petrolíferas 

era uma ameaça encarada com muita seriedade. O Hidrogénio perfilava-se como um sucedâneo dos 

combustíveis fósseis, capaz de afastar os riscos de regresso a uma dark age que se temia. Era, por isso, 

estratégico preparar o terreno para a Economia do Hidrogénio. Entretanto, novas reservas foram 

descobertas, o Gaz Natural emergiu em força, o shale oil afirmou todo seu potencial. A crise é ultrapassada. 

A sustentabilidade já estava, entretanto,  na Agenda (o protocolo de Kyoto era de 1997); porém este novo 

drive, não ganhou, na altura, a adesão da opinião pública, alimentada pelas posições negacionistas da crise 

climática, que contestavam a relação de causalidade dos combustíveis fósseis no aquecimento global que 

se antecipava.  

O facto é que o projecto EDEN não teve sequência a nível nacional.  O Hidrogénio não ganhou momentum.  

No plano internacional foi necessário aguardar pela Conferência de Paris (2015) para o Hidrogénio ser 

considerado estratégico no novo mix energético. Energia e sustentabilidade tornaram-se indissociáveis.  

Passaram-se 10 anos, laboriosamente utilizados pelos players da Economia do Hidrogénio para estabilizar 

cadeias de valor e assegurar maturidade tecnológica às soluções em desenvolvimento. A Economia do 

Hidrogénio ganhou uma nova dinâmica ancorada no Horizon2020.  

Contudo, Portugal não acompanhou esta dinâmica. Os instrumentos regulatórios das políticas de 

sustentabilidade energética, designadamente o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, de 1 de julho 

de 2019, ignoraram o contributo do Hidrogénio para a descarbonização; o contributo deste no mix 

energético previa-se marginal, apenas em 2040, e em nichos específicos de mercado (transporte pesado 

de mercadorias). Publicamente a AP2H2 manifestou a sua discordância face a estas opções. Aproveito a 

oportunidade para cumprimentar a minha colega de Painel, Prof. Sofia Simões, que na altura, no quadro 

de um contrato com a AP2H2, liderou um estudo (final de 2019) sobre a penetração do H2 no sistema 

energético, usando a mesma ferramenta de modelação do RNC (Times PT), mas com parametrização 

actualizada, face aos desenvolvimentos da tecnologia já disponíveis. Com este estudo demonstrou-se, 

claramente, o potencial de competitividade do Hidrogénio na construção de um mix energético 

sustentável. 
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2. O PNEC 2030 publicado já no final de 2019 vem reconhecer as posições defendidas pela Associação. O 

Hidrogénio entra na Agenda Energética e de Sustentabilidade. Com natural satisfação, saudámos a 

publicação da Estratégia Nacional do Hidrogénio, 14 de agosto de 2020. 

A guerra na Ucrânia é o novo driver a alavancar a Economia do Hidrogénio. Os desafios adicionais que traz 

são não só o de assegurar a autonomia energética da Europa, mas também o da estabilização dos 

mercados da energia, cujas convulsões afectam a actividade económica e a sociedade em geral. O 

Hidrogénio é chave para a solução. 

O hidrogénio renovável é, hoje, um dos marcos, que assinalam o século XXI. É o agente catalisador da 

mudança necessária para que os objectivos da sustentabilidade ambiental, controle climático e autonomia 

geoestratégica sejam alcançados. Os combustíveis fósseis cumpriram o seu ciclo de vida, podem sair de 

cena. 

O Hidrogénio verde já não é uma quimera. É uma solução energética que partilha o nosso quotidiano: 

• Substitui o Gaz Natural na indústria, nas aplicações residenciais, na produção de electricidade um 

pouco por todo o mundo. 

• Assegura uma mobilidade sustentável (por terra, mar e ar) competindo com as baterias em múltiplos 

segmentos do mercado. 

• Viabiliza um mix energético estável, imune a especulações e manipulações de mercado.  

• É inesgotável e torna realizável o objectivo da autonomia energética de uma comunidade, de qualquer 

dimensão. 

A tecnologia (produção, logística, aplicações) dá as garantias adequadas para satisfazer as especificações 

e exigências de serviço dos utilizadores. As cadeias de valor – da produção ao consumo- estão estabilizadas. 

Com o escalar dos equipamentos, a industrialização dos processos, a massificação do consumo, a 

optimização das tecnologias, a cultura de inovação reconhecida ao sector, muito rapidamente os custos de 

produção do Hidrogénio viabilizarão um mix energético competitivo, estável e inesgotável antes de 2030. 

O target é um custo do Hidrogénio inferior a 50€/MWh, isto é 1,66 €/kg. (1 kg de H2 assegura uma 

autonomia de 100 km a um veículo ligeiro) 

3. O FIT 55 é hoje a principal referência do novo mix energético. O Repower EU é o instrumento robusto 

disponibilizado aos países membros para a sua concretização.  É um mix energético baseado em energias 

renováveis, na maioria não despacháveis, e a que o Hidrogénio confere fiabilidade e consistência. 

Continuamos, porém,  a aguardar a proposta de revisão da ENH2 (e do PNEC e já agora do RNC). O PNEC  

já não é, hoje, o quadro de referência credível da evolução pretendida para o sistema energético nacional 

até 2030;  a ENH2 não reflecte o contributo potencial do H2 para a autonomia energética, para a 

sustentabilidade ambiental e para o cumprimento dos objectivos do controle climático até 2050. Face à 

turbulência e volatilidade dos mercados energéticos, o H2 ganha competitividade e valia estratégica; 

permite antever uma nova era sem dependência dos combustíveis fósseis, com preços da energia 

estabilizados no longo prazo, imune às especulações dos mercados.  

Em 2020 a ENH2 foi muito importante ao colocar o H2 na Agenda política. Mas os cenários e pressupostos 

em que então se baseou estão desactualizados. A ambição, os desafios, o quadro geo estratégico 

alteraram-se radicalmente. A nova ENH2 terá de internalizar essas novas realidades e responder 

adequadamente aos novos desafios. Até 2030, o H2 será um vector energético competitivo com os 

combustíveis fósseis. A sua adopção generalizada será economicamente favorável para a sociedade e para 

a economia global. 
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4. A revisão da ENH2 deverá responder de forma clara às expectativas entretanto criadas a nível nacional, 

Queremos saber: 

• o contributo estimado do H2 para o sistema energético até 2030 (vamos cumprir o FIT 55?) e os 

objectivos fixados para 2040 e 2050, que assegurem a autonomia energética, a sustentabilidade 

ambiental e o cumprimento das metas climáticas. 

• o parque previsto de centros produtores, que assegure a electricidade verde necessária aos novos 

objectivos de produção de H2. 

• as estimativas de consumos de combustíveis sintéticos e biocombustíveis, enquanto soluções 

específicas da mobilidade e o contributo esperado dos carriers de H2 (gases renováveis), 

nomeadamente Amónia e Metano. 

• as alternativas em consideração para a logística de armazenamento e distribuição e o desenho da rede 

de gasodutos de H2 prevista, que substituirá a actual rede de GN. 

• a proposta de rede de HRS a implementar até 2030, que assegure a cobertura geográfica do País (a 

Presidente da Comissão anuncia o plano da UE de uma rede de HRS a cada 100 km). 

O envelope financeiro e o quadro de incentivos até 2030 terão de ser revistos e consolidados. As 

projecções de mercado estimam um custo do H2 em 2030 inferior a €50,00/MWh.  Nesse limiar o H2 será 

competitivo no mercado. Mas terá que haver, neste período inicial, um sistema de incentivos, transitório 

e temporalmente degressivo, que viabilize os investimentos no H2.  

Uma ENH2 ambiciosa, como defendemos (cumprir o FIT 55 até 2030) pode constituir uma boa 

oportunidade de desenvolvimento industrial, para que parte significativa do investimento a realizar 

resulte em Valor Acrescentado Nacional. Continuamos a aguardar a visão para o cluster industrial nacional 

que deverá ancorar e alimentar esta alteração do paradigma energético. A cadeia de valor nacional é débil, 

e tem de ser densificada. Uma estratégia industrial terá que integrar este processo, seja por 

desenvolvimento de tecnologia nacional, seja por captação de investimento directo estrangeiro. O 

Hidrogénio pode ser uma mais-valia diferenciadora no desenvolvimento da nossa  economia. Este será o 

desafio do Ministério da Economia, que o novo COMPETE deve contemplar no quadro das suas 

prioridades. 

 

5. Outra dimensão indispensável a considerar é a da formação de recursos humanos especializados, nas mais 

variadas áreas profissionais e níveis de escolaridade. É necessário identificar e quantificar as múltiplas 

necessidades de novos perfis funcionais que a Economia do Hidrogénio vai exigir. 

 

6. Portugal tem com o Hidrogénio, maximizando o potencial renovável reconhecido, uma oportunidade de 

ser energeticamente autónomo, e de ser, mesmo, um País exportador de energia.  

A Economia do H2 é já uma nova realidade. Uma ENH2 ambiciosa terá de saber responder às necessidades 

da comunidade nacional. A AP2H2com a representatividade alargada que os seus associados lhe confere. 

está pronta e disponível para ser participante activa nesse processo. 

 

Campos Rodrigues 

(Presidente da Direcção da AP2H2) 
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