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A segurança e a transição 
energética da UE,
a partir de Portugal



"The global energy system is broken and bringing us ever 
closer to climate catastrophe," Guterres said.

To limit global temperature rise to 1.5 degrees, we need to 
accelerate the deployment of renewable energy and 
transform energy production.

We need to shift to sustainable energy systems —
everywhere.  And we must leave no one behind. (…)

Together, let us pursue an agenda that is good for both 
people and planet, and build a sustainable, just and 
equitable energy future for all.”

UN Photos/Mark Garten

António Guterres, UN Secretary General (Maio 2022)

“Para limitar o aumento global da temperatura a 1.5 graus, temos de acelerar a 
implementação de energias renováveis e transformar a produção de energia”



Com o escalar das necessidades e ambições da UE, em termos de segurança 
energética e descarbonização, o momento é agora!
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As cadeias de abastecimento de
equipamentos e tecnologia estão 

fortalecidas para assegurar o sucesso da 
transição energética na Europa

A produção de hidrogénio está 
no caminho crítico da segurança 

energética das famílias da UE

Há um sentido de urgência e 
um sentido de missão para com

a União Europeia



Quem somos
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Temos orgulho em contribuir para o futuro do hidrogénio e da amoníaco 
verdes



Projeto
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MadoquaPower2X: Hidrogénio e amoníaco verdes 
Sines, Portugal
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Alinhamento com estratégia Europeia para as ambições de produção de 
Hidrogénio

Plano de negócios com previsão de necessidades futuras, análise de 
sensibilidade e resiliência financeira

Localização privilegiada: Sines, Portugal

Oportunidade de investimento para liderar a produção de hidrogénio e 
amoníaco verdes

Equipa especialista para o desenvolvimento e implementação do projeto

Principais Características do Investimento
Sines: onde todos os fatores se alinham para a produção de H2 verde



O MadoquaPower2X está assente em fundamentos técnicos robustos e na localização 
privilegiada, em Sines
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Projeto de 
Interesse Nacional

(PIN)

Terrenos 
garantidos 

(45 Ha)

Zona
Industrial

Corredor de 
tubagem para o 
Porto de Sines

Abastecimento de 
água disponível

Conexão de rede de 
560 MVA garantida

Relacionamento
com entidades

locais

Pipeline
de geração de

Energia

Opções de
fornecimento local e

exportação

Equipa experiente 
em projetos 
estratégicos

Repsol Polímeros

GALP Refinery

Sines

Atlantic
Ocean Port

REN HV Substation 

Pipeline corridor to bulk terminal

400 KV transmission line corridor

10 Ha plot + 20 Ha

15 Ha plot

Ship loading / re-fueling facilities

Existing facilities

Alternative pipeline corridor



O futuro projeto MadoquaPower2X
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Nota: a representação do lote é apenas para efeitos de visualização e não se encontra à escala nem de acordo com as especificações do projeto
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O projeto vai viabilizar a produção local de hidrogénio verde e de amoníaco verde

Pipeline de 
amoníaco 

Processo 
Haber Bosch

NH3

Unidade 
separação de Ar

Tanque de 
armazenagem

500 ktpa

50 ktpa

Electricidade e Água Hidrogénio amoníaco

Subestação
(560 MVA)

Abastecimento
de Água

Electrólise

Tratamento e 
reciclagem de 

Água

H2
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Produção H2
Tratamento de Água, Eletrolisadores, Balance of Plant

H2 Compressão para 
alimentação NH3

Tratamento de Água  e 
recirculação

Eletrolisadores H2

H2 Compressão para 
Armazenamento

H2 Armazenamento

Unidade NH3

Produção NH3 
Separação de Azoto, Armazenamento N2 , Processo Haber Bosh, Armazenamento NH3

Air N2 Compressor 

de alimentação

Armazenamento 
NH3 bulkH2

ASU

LN2

armazenamento

Processo 
Haber Bosch NH3

N2
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Localização privilegiada e 
excelente ligação ao Porto e 
Infraestruturas

MadoquaPower2X

Terminal de carga 
de amoníaco



Terminal de Carga NH3
Pipeline e Terminal de carga
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Pipeline corridor to bulk terminal

Ship loading / re-fueling facilities

Existing facilities

Water depth = ±28 
m 

Ammonia loading arm 
and jetty 
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Projeto Sines NH3: Cadeia de Valor

Hidrogénio Verde Processo 
Haber Bosch

Transporte de Energia

Fertilizante

Combustível Maritimo

amoníaco - Transportador de Energia amoníaco - Matéria prima de Fertilizantes amoníaco - Combustível Marítimo

• A estratégia de aquisição base baseia-se na cadeia de valor 
da amoníaco verde, do corredor entre Portugal 
e o noroeste da Europa, em que Portugal tem a vantagem 
da produção de amoníaco verde a baixo custo.

• Um gasoduto local de amoníaco ligará a fábrica de amonía
co ao braço de carregamento no Porto de Sines.

• A amoníaco é um input fundamental para a produção de 
fertilizantes e, como tal, existe um grande mercado final 
de amoníaco verde para produzir fertilizante verde e obter 
reduções significativas de emissão de carbono

• A amoníaco verde produzida pode ser utilizada para produ
zir fertilizantes verdes em Portugal ou exportada para
produção de fertilizantes no estrangeiro

• O abastecimento de amoníaco a partir do Porto de Sines 
dá a oportunidade estratégica de fornecer amoníaco 
como combustível marítimo

• O Porto de Sines está numa localização estratégica na 
confluência das principais rotas marítimas internacionais 
Norte-Sul e Este-Oeste e é o 3º porto mais movimentado 
da Península Ibérica.

Produção de hidrogénio Processo de Conversão Mercados finais

Cadeia de Valor



Em 5 anos as fábricas de hidrogénio e amoníaco estarão a operar em plena 
capacidade
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‘27‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26

Construção

Comissionamento 
& start up

Seleção EPC

FEED

Licenciamento

Processo amoníaco
operacional

Hidrogénio a 
capacidade total

Finaciamento & Decisão 
Final de Investimento (FID)

Fornecimento Energia



Portugal no mapa mundo da transição energética
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Oportunidade:

• Pioneiro na parceria com um líder europeu em desenvolvimento de transição energética

• Redução das emissões de CO2 (600k t CO2 equivalente, >1.5% emissões de Portugal) em toda a cadeia de
valor da amoníaco

• Redução da exposição ao preço do ETS e do gás natural e enquadrado com futuras políticas ambientais

Localização: Sines, Portugal

• Abastecimento confiável da UE de matéria-prima verde e/ou combustível

• Produção competitiva de hidrogénio devido ao fornecimento de energia renovável, com
forte crescimento em energia solar e eólica

• Localização de abastecimento vantajosa devido às excelentes conexões portuárias e ferroviárias

Credibilidade:

• Apoio do Governo Português

• Estágio de desenvolvimento avançado com localização e capacidade de rede garantidas

• Entrega por consórcio de classe mundial, apoiado por um fundo de 3 mil milhões de euros



Obrigada

id@madoquaventures.com

www.madoquapower2x.com

mailto:id@madoquaventures.com

