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I- HIDROGÉNIO COMO VETOR DE 
DESCARBONIZAÇÃO
Aquando do primeiro choque petrolífero nos anos setenta do século passado, pensou-se em substituir
os hidrocarbonetos pelo hidrogénio, descoberto como gás pelo inglês Cavendish no século XVIII.

Mas sempre houve um grande numero de terríveis dificuldades:

É a molécula mais pequena e leve do universo, e mais fugidia e difícil de encontrar;

O seu armazenamento requer comprimi-lo 700 vezes a pressão atmosférica, a refrigeração exige – 253 graus
Celsius sendo por isso o que exige mais energia por liquefazer;

As células de combustível requerem metais raros e ainda elevada manutenção, tendo curta duração;

Transporta apenas 25% da energia por unidade de volume que o gás natural, seja na forma liquida ou gasosa;
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Escapa-se facilmente e a sua junção com um oxidante causa facilmente a autodetonação. A sua perigosidade
assenta na sua alta inflamabilidade,sendo a chama invisível a olho nu o que causa grandes dificuldades no
combate a um incêndio.
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01 o hidrogénio não existe como tal na natureza, precisando de energia para o sacar;



I- HIDROGÉNIO COMO VETOR DE 
DESCARBONIZAÇÃO

Por isso é inteiramente prematuro pensar em transportes economicamente rentáveis de grandes
quantidades de hidrogénio. Logo no estado atual da tecnologia parece-me claramente preferível
transportar a energia sob a forma de eletricidade e depois localmente usá-la para produzir
hidrogénio, através de pequenos eletrolisadores, para satisfação dos consumos locais, como se
faz na Flórida paras estações de serviço que abastecem automóveis a hidrogénio, em vez de fazer
grandes produções centralizadas de hidrogénio, como o governo quer fazer em Sines, e depois
transportar esse hidrogénio até aos locais de consumo.

É, pois, de grande ligeireza pensar em armazenar ou transportar hidrogénio sem calcular
primeiro os custos envolvidos.

Sendo então o hidrogénio e a eletricidade apenas transportadores de energia , no estado atual
da tecnologia é mais fácil e mais eficiente transportar eletricidade do que hidrogénio. Também é
muito mais difícil e muito mais caro de transportar do que o gás natural.
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I- HIDROGÉNIO COMO VETOR DE 
DESCARBONIZAÇÃO

• Por outro lado, decorre da 2ª Lei da 
Termodinâmica que qualquer 
transformação energética leva a uma 
degradação da energia utilizada. 

• Por isso, a utilização de energia elétrica 
para produzir hidrogénio com vista à 
produção de calor ou força motriz ,em vez 
de utilizar diretamente a mesma energia 
elétrica para fins idênticos, implica 
forçosamente um desperdício em termos 
de utilização energética que ,para ser 
justificável do ponto de vista energético e 
económico, tem de ser compensado por 
outros fatores. 
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I- HIDROGÉNIO COMO VETOR DE 
DESCARBONIZAÇÃO
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Por isso é que a direta 
eletrificação de setores como 
o dos transportes(via carros 
elétricos) será sempre mais 
eficiente que a solução 
centrada no hidrogénio verde, 
a qual utiliza eletricidade para 
produzir hidrogénio, com uma 
eficiência entre 60-70 %,tendo 
ainda perdas posteriores no 
seu armazenamento e 
compressão e na 
transformação na pilha de 
combustível de novo para 
eletricidade.

Assim a eficiência 
global do processo 
(eletricidade para, 
através de eletrólise, 
produzir hidrogénio e  
usar esse hidrogénio 
para injetar na pilha de 
combustível e produzir 
de novo eletricidade) 
andará entre os 16 e 
45%!

Tudo isto levou a que a 
famosa e tão falada 
economia do hidrogénio 
fosse sempre 
sistematicamente adiada. 
Mas sempre houve algumas 
aplicações industriais para o 
hidrogénio, como materia 
prima para a produção de 
amoníaco,industria 
petrolifera e outras

O facto novo, atualmente, é o reconhecimento 
pelos poderes políticos de que a eletrificação 
poderá não resolver o problema da 
descarbonização de setores de indústrias pesadas 
grandes consumidores de calor, onde se quer 
substituir o gás natural , e de que as baterias 
elétricas também teriam dificuldades em 
substituir os combustíveis fósseis nos transportes 
marítimos, rodoviários e aéreos de longo curso. 
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I- HIDROGÉNIO COMO VETOR DE 
DESCARBONIZAÇÃO

Hidrogénio verde entre 1.1 
e 2.4 Euros / KG em 2030

Na produção de calor, para o 
Hidrogénio ser competitivo 
em relação ao gás natural :

• Taxa de CO2 120 Euros/ T

• Atualmente esta a 30 euros / T
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Estratégia da EU para o Hidrogénio

Fonte: Liebreich: Separating Hype from Hydrogen – Part two : The 
Demand Side /Bloomberg NEF
https://about.bnef.com/blog/leibreich-separating-hype-from-
hydrogen-part-two-the-demand-side/



I- HIDROGÉNIO COMO VETOR DE 
DESCARBONIZAÇÃO

• Então ,tendo como “driver” a descarbonização dessas atividades, o hidrogénio voltou à ordem do dia e 
acredito que o esforço de investigação e desenvolvimento das grandes economias como o Japão, Coreia 
do Sul, China, EUA; Reino Unido, Alemanha, possa permitir alguns avanços tecnológicos e sobretudo criar 
escala que venham a viabilizar economicamente alguma economia do hidrogénio ,  usando-o como vetor 
de descarbonização nessas atividades. 
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• Segundo a Agência Internacional da Energia, Portugal planeia investir 5 a 10 mil milhões de euros no 
hidrogénio até 2030 e a Alemanha “apenas” 9 mil milhões! A desproporção é evidente. Nós devíamos à 
nossa dimensão acompanhar esses esforços com projetos piloto e de demonstração e com a participação 
em projetos internacionais. Tudo isto está explicado num Manifesto que ajudámos a 
escrever(www.tertulia.energia.pt)

• Mas é preciso entrar em linha de conta com as limitações impostas pela ciência básica, atrás 
aflorada...Portugal não tem dimensão económico-financeira nem escala ,jogo para os grandes, para 
ombrear com essas economia neste desenvolvimento e discordo frontalmente que, em nome da 
descarbonização, qual Deus supremo e indiscutível, se avance em projetos prematuros sem fazer contas e 
onerando mais uma vez a atividade produtiva e os consumidores, como aconteceu num passado recente 
com a introdução maciça e precoce das energias renováveis intermitentes em Portugal. 



I- HIDROGÉNIO COMO VETOR DE 
DESCARBONIZAÇÃO

• O Plano do Hidrogénio é então justificado pelo
Governo como sendo crucial para a
descarbonização da economia.

• Também nos preocupam as alterações climáticas,
mas a descarbonização é um problema
planetário que só se resolve quando os grandes
poluidores como a China, Índia, EUA e Japão
reduzirem as emissões de CO2. Parece que
querem fazer crer que Portugal ao descarbonizar
vai limpar a atmosfera por cima do território
nacional, o que é um mito.
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Nós apenas contribuímos com 0,15% das emissões mundiais: tudo o que fizermos não tem impacto
sobre o clima do planeta.



II- A PRODUÇÃO DE HIDROGÉNIO

Em termos de discussão na União Europeia e em Portugal, o que está neste momento em cima da mesa é:

1. o hidrogénio cinzento produzido a partir do gás natural, o que a Galp produz nas suas refinarias. O
preço deste hidrogénio depende naturalmente do preço do gás natural em cada pais mas em termos
médios custará à volta de 1.5€/kg.

2. o hidrogénio azul, obtido a partir do hidrogénio cinzento, em que há o sequestro do carbono (“CCS-
carbon capture and storage”) com um custo entre 2- 2.5€/kg.

3. o hidrogénio verde obtido por eletrólise da água a partir de fontes renováveis (eólica ou solar) que
custará neste momento, segundo a própria Comissão Europeia à volta de 5 €/kg. Segundo outras
fontes europeias este hidrogénio verde ainda custará cerca de três vezes mais do que o azul, à volta de
7.5 €/kg.
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II- A PRODUÇÃO DE HIDROGÉNIO

E o custo do hidrogénio verde divide-se em 4 componentes:

1. custo da energia renovável:

2. fator de capacidade com que são operadas as centrais
renováveis;

3. o custo dos eletrolisadores; Não é apenas o custo da energia
renovável, o custo dos eletrolisadores é muito importante;

4. custo do capital.

LUÍS MIRA AMARAL - 5 NOVEMBRO DE 2020 - ORDEM DOS ENGENHEIROS 13

ESTA SOLUÇÃO TEM AINDA GRANDE IMATURIDADE TECNOLÓGICA COM CONSEQUENTES CUSTOS DE 
PRODUÇÃO E TECNOLÓGICOS MUITO ELEVADOS ASSOCIADOS À BAIXA EFICIÊNCIA E DURABILIDADE 

DOS ELETROLISADORES.



II- A PRODUÇÃO DE HIDROGÉNIO
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Face a um custo não 
competitivo do 
hidrogénio verde, a 
própria Comissão 
Europeia admite neste 
momento que se avance 
para o hidrogénio azul a 
partir do cinzento.
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E, segundo investigadores do 
Imperial College, seria 
preferível começar por usar um 
hidrogénio não totalmente 
verde (derivado do metano ou 
mesmo da biomassa florestal, 
processo interessante para-
Portugal),enquanto se 
desenvolvem soluções mais 
baratas de hidrogénio verde!

E, ao contrário do 
que foi insinuado, 
não há nenhuma 
Diretiva Europeia que 
nos obrigue neste 
momento a produzir 
hidrogénio verde por 
eletrólise da água!

Ora o mais elementar bom senso dir-nos-á 
que devemos esperar que a tecnologia dos 
eletrolisadores evolua, pois estima-se que 
o seu custo possa cair para metade no 
espaço de dez anos, para depois instalar 
em Sines um projeto industrial de grande
escala!



III- QUOTAS OBRIGATÓRIAS DE 
CONSUMO DE HIDROGÉNIO

O Governo decidiu então pela RCM nº 63/2020 impor as
seguintes quotas obrigatórias de consumo até 2030 para o
hidrogénio verde, para uma produção também fixada e
bem acima dos preços de mercado :

a) 10 a 15% nas redes de gás natural

b) 2% a 5% no consumo de energia no setor industrial

c) 1% a 5% no consumo de energia no setor dos transportes

d) 3% a 5% no consumo de energia do transporte marítimo
doméstico

e) 1.5% a 2% no consumo final de energia

f) 2000 MW(2 GW) a 2500 MW(2.5 GW) de capacidade instalada
em eletrolisadores

g) Criação de 50 a 100 postos de abastecimento de hidrogénio.
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• Em vez de esperar que o custo de 
produção do hidrogénio verde desça 
substancialmente através da evolução 
para a maturidade tecnológica dos 
eletrolisadores, quer desde já  impor-nos 
esse hidrogénio verde com quotas 
obrigatórias de consumo para a 
produção fixada!

• O governo fixa a produção e o consumo! 
Bye bye economia de mercado...



III- QUOTAS OBRIGATÓRIAS DE 
CONSUMO DE HIDROGÉNIO

Aumento do Preço para os consumidores

Preço H2 Verde Preço do GN 20 euros / MWh PCS

Euros / KG HGN 5% HGN 10% HGN 15%

7.6 13% 28% 43%

6.0 10% 21% 33%

5.0 8% 17% 27%

4.0 6% 13% 21%

3.5 5% 11% 17%

2.0 2% 5% 8%

1.0 0% 1% 2%

Fonte: Eng. Celso Pedreiros – APICER E CENE / CIP
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• Só preços de 1 euro / KG é que não 
provocarão incrementos 
significativos no preço final de 
mistura

• É evidente que existe outra via para 
tornar o H2 verde competitivo, 
basta aumentar os impostos (ISP, 
Taxa de carbono) sobre o GN!



III- QUOTAS OBRIGATÓRIAS DE 
CONSUMO DE HIDROGÉNIO
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• A ERSE alerta no seu recente Parecer que este filme de terror para os consumidores de criação dos 
CIEG ,que  na eletricidade  acomodam os sobrecustos das renováveis, se pode também voltar a 
passar no sistema de gás natural com a introdução obrigatória de hidrogénio verde a preços 
elevadíssimos!

• A alternativa que o governo apresenta agora, na sequência da posição pública assumida no nosso 
Manifesto atrás referido e do parecer da ERSE, é subsidiar os produtores cobrindo a diferença entre o 
preço do gás natural e o elevado preço que ainda tem o hidrogénio verde. 

• Irá então “derreter” nesta subsidiação cerca de 900 milhões de euros, dos quais 400 milhões virão 
dos fundos comunitários e 500 milhões do Fundo Ambiental. 

• Também aqui a ERSE alerta para o risco de utilização para este efeito do Fundo Ambiental “o qual fica 
dependente das restrições anuais fixadas pelo Orçamento de Estado(acresce que se prevê a redução de 
uma das fontes de recita do Fundo, associada às receitas com as licenças de emissão de CO2 e do ISP, 
em virtude da redução expectável da produção de eletricidade com as emissões de CO2)”.



III- QUOTAS OBRIGATÓRIAS DE 
CONSUMO DE HIDROGÉNIO

• E acrescento eu que o Fundo Ambiental tem sido usado, e bem, para reduzir a divida tarifária do
setor elétrico, que ainda está nos três mil milhões de euros, como consequente benefício para os
consumidores de eletricidade. A utilização do Fundo Ambiental, suportado pelas empresas
portuguesas, para subsidiar o hidrogénio verde é, pois, uma péssima notícia para os consumidores de
eletricidade já muito carregados com o sobrecusto das renováveis intermitentes.

• E se no meio disto passarmos a exportar este hidrogénio para a Holanda com preços subsidiados, tal
significa que Portugal, país que em 2025 será, se infelizmente as projeções se confirmarem, em
termos de PIB per capita o segundo mais pobre da UE, só tendo atrás de si a Bulgária, irá subsidiar
através do hidrogénio um dos países mais ricos da UE, a Holanda!!! E falta,na sequência do já referido
sobre as dificuldades e custos do transporte de hidrogénio, saber quanto custa esse transporte para a
Holanda.Parece-me que ninguém quer fazer contas....
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IV-VAB(PRODUTO) E EMPREGO CRIADO 
PELO PROJETO DO HIDROGÉNIO

A FCH JU (The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) , organização sediada em Bruxelas destinada a
promover o hidrogénio na Europa, fez um estudo(?) para Portugal tendo concluído que:

• o projeto governamental iria criar 5000 empregos

• gerar um VAB-Valor Acrescentado Bruto(Produto criado) que andaria entre os 92(no cenário mais
baixo)

• 745 milhões de euros por ano na economia portuguesa.
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O governo apressou-se logo a divulgar com grande
impacto mediático o cenário mais elevado.



IV-VAB(PRODUTO) E EMPREGO CRIADO 
PELO PROJETO DO HIDROGÉNIO

Vamos então fazer umas contas simples:

• Se dividirmos então o capital a investir anunciado pelo governo-7000 milhões de euros-pelo VAB do
cenário mais alto-745 milhões de euros- teremos então um rácio capital/produto de 9.4 quando nos
projetos indústrias temos rácios entre 2 e 3.

• Ou seja, temos demasiado capital investido para tão pouco produto! E isto no cenário mais favorável!
Nem vale a pena falar no cenário mais baixo...

Podemos ainda ver o problema através da produtividade do capital, rácio produto/capital inverso ao
anterior. Chegaremos então a uma produtividade do capital de apenas 0.11,numero extremamente baixo
para tão forte empate de capital!
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IV-VAB(PRODUTO) E EMPREGO CRIADO 
PELO PROJETO DO HIDROGÉNIO

Vejamos agora a dimensão do emprego criado.
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Mas, ao substituir-se o gás natural, cujo preço tem descido devido à 
revolução energética americana do “shale gas”, e que não tem perspetivas 
de aumento de preço devido à fraqueza da procura induzida pela mudança 
para as energias renováveis, por um hidrogénio mais caro que o gás natural, 
arriscamo-nos mesmo a perder empregos!

É, pois, fácil de concluir que um projeto com esta configuração empata
demasiado capital para tão pouco produto e emprego criados, não sendo,
pois, o mais adequado em termos de afetação de recursos para a desejada
recuperação rápida da economia.

Nas PMEs cada milhão de euros cria em média 4 a 5 empregos. Assim 1000
milhões de euros criariam 4 a 5000 empregos. O governo propõe-se criar o
mesmo número de empregos com 7 vezes mais investimento,7000 milhões
de euros!


