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Resumo 
A crise climática é um dos maiores dilemas dos nossos dias, temos todas as evidências que 

não podemos continuar a gastar os recursos do planeta e a emitir gases que causam o efeito 

de estufa como temos feito até aqui. No entanto, nos últimos anos, o mundo parece ter 

despertado para a realidade dos fenómenos cada vez mais evidentes causados pelas alterações 

climáticas. Isto tornou possível que o mundo se unisse no combate ás mesmas, fazendo 

acordos de redução nas emissões dos gases causadores do efeito de estufa, que levam ao 

aquecimento global, por forma a tentar atingir a neutralidade carbónica.  

A União Europeia tem liderado as políticas relativas a neutralidade carbónica, criando e 

regulamentando normas para que os seus Estados-membro sigam e atinjam as metas 

definidas até 2050. Neste sentido, foram criadas estratégias para a produção e utilização de 

novos vetores energéticos, como é o caso do hidrogénio verde. Este é uma das apostas mais 

fortes da Europa, enquanto alternativa às fontes de energia não renovável.  

Cada Estado-membro elaborou uma estratégia para a adoção deste vetor, onde são definidas 

as áreas de possível atuação do mesmo, para auxiliar a descarbonização dos diferentes setores 

da economia. Um dos principais setores é o de produção de energia elétrica, devido ao alto 

consumo de energias fosseis existente. Isto cria um desafio, mas também uma oportunidade 

única para o setor poder potencializar a capacidade geradora de energia renovável.  

Assim, tendo em consideração que a Península Ibérica é um dos polos geográficos com maior 

capacidade para instalar e gerar energia renovável, torna-se pertinente estudar qual será o 

impacto e as estratégias adotadas pelas utilities presentes no mercado e de que forma se 

poderão adaptar a este desígnio de descarbonização utilizando o hidrogénio verde.  

 

Palavras-chave:  Hidrogénio, Empresas de Eletricidade, Estratégia, Política Ambiental 
       

JEL CODES: Q42, L94, D22, Q48, Q580 
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Abstract 
The climate crisis is one of the biggest dilemmas of our day, we have all the evidence that we 

can't continue to spend the planet's resources and emit gases that cause the greenhouse effect 

as we've been doing so far. However, in recent years, the world seems to have awakened to 

the reality of the increasingly evident phenomena caused by climate change. This made it 

possible for the world to unite in the fight against them, making agreements to reduce 

greenhouse gas emissions, which lead to global warming, in an attempt to achieve carbon 

neutrality. 

The European Union has led policies related to carbon neutrality, creating and regulating 

standards for its member states to follow and achieve the goals defined by 2050. In this sense, 

strategies were created for the production and use of new energy vectors, as is the case the 

case of green hydrogen. This is one of the strongest bets in Europe, as an alternative to non-

renewable energy sources. 

Each member state has elaborated a strategy for the adoption of this vector, which defines 

the areas of possible action of the same, to help the decarbonization of different sectors of 

the economy. One of the main sectors is the production of electricity, due to the high 

consumption of existing fossil energies. This creates a challenge, but also a unique 

opportunity for the sector to leverage renewable energy generating capacity. 

Thus, considering that the Iberian Peninsula is one of the geographic centers with the 

greatest capacity to install and generate renewable energy, it is pertinent to study what will 

be the impact and strategies adopted by utilities present in the market and how they can 

adapt to this design of decarbonization using green hydrogen. 

 

Keywords: Hydrogen, Electric Utilities, Strategy, Environmental Policy 
 

JEL CODES: Q42, L94, D22, Q48, Q580 
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1 – Introdução 

1.1 – Enquadramento 
A necessidade de se realizar uma transição energética é algo amplamente consensual e 

percebido. No entanto, as implicações e desafios resultantes da mesma para serem 

solucionadas necessitam de um esforço conjunto por parte de todos os stakeholders. 

Dentro desta problemática o hidrogénio aparece como tendo o potencial para permitir esta 

transição, isto porque oferece uma opção limpa, sustentável e flexível, por forma a 

ultrapassar-se os múltiplos obstáculos que se apresentam em diante da obtenção de uma 

economia resiliente de baixo carbono. (Hydrogen_Council, 2017) 

O hidrogénio está a receber uma notoriedade crescente na Europa e em todo o mundo nos 

últimos tempos. Muita desta notoriedade deve-se ao facto de poder ser usado como um 

novo vetor energético ou como forma alternativa de armazenamento de energia, com 

muitas aplicações possíveis nos setores industriais, transportes, produção de energia 

elétrica e edifícios. A sua enorme vantagem relativamente aos combustíveis fósseis é o 

facto de ele não emitir CO2 aquando da sua utilização, proporcionando desta forma uma 

solução para a descarbonização de processos industriais e setores económicos onde a 

redução das emissões de carbono é urgente e difícil de alcançar. Assim, o hidrogénio 

torna-se um vetor essencial na matriz energética europeia, por forma a atingir os 

compromissos de neutralidade carbónica até 2050, conforme apresentados no Green 

Deal. (COM 640 Comissão Europeia, 2019; Partidário, Aguiar, Martins, Rangel, & 

Cabrita, 2020) 

O interesse no hidrogénio não é algo propriamente novo, tendo sido impulsionado por 

Jeremy Rifkin no seu livro The Hydrogen Economy (Rifkin, 2002), dando origem a um 

debate mais alargado, mas tomou forma e ganhou espaço no debate técnico-económico 

da energia com o rápido declínio dos custos das energias renováveis nos últimos anos 

(cerca de 80% na última década), com os desenvolvimentos tecnológicos e a urgência de 

reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito estufa. (Hydrogen_Council, 2020)    

Na possível matriz energética futura, o hidrogénio poderá ter um papel importante, 

juntamente com o crescimento da potência renovável instalada e um uso mais eficiente e 

circular dos recursos. (Cloete, Ruhnau, & Hirth, 2020) 
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Para aproveitar todas as oportunidades associadas ao hidrogénio, a União Europeia 

necessita de uma abordagem estratégica e, para tal, desenvolveu um plano ambicioso para 

atingir 40 GW de eletrolisadores até 2030, por forma a dotar a indústria europeia de know-

how e vantagem competitiva relativamente a outras regiões.(COM 301 Comissão 

Europeia, 2020) Assim, quase todos os estados membros incluíram planos para 

hidrogénio limpo em seus Planos Nacionais de Energia e Clima (PNEC), sendo que 14 

Estados-Membros incluíram o hidrogénio no contexto dos seus quadros de políticas 

nacionais de infraestrutura para combustíveis alternativos. Alguns já adotaram estratégias 

nacionais para o hidrogénio ou estão em processo de adoção, por forma a dar seguimento 

e complementaridade ao previsto nos PNEC.  

Existindo vários tipos de hidrogénio, o foco será o caso do hidrogénio verde, devido a ser 

o único com capacidade de ser carbono nulo ou neutro, cumprindo assim as metas 

presentes no PNEC. O hidrogénio verde tem bastante potencial, como meio de 

estabilização e segurança de todo o sistema elétrico, devido a sua capacidade de 

armazenamento, conseguindo assim compensar a intermitência da produção por meio 

renovável, principalmente solar fotovoltaico e eólico.(Widera, 2020) 

Portugal e Espanha, com a apresentação dos seus projetos para a estratégia de 

implementação do hidrogénio verde, mostram que pretendem alterar o panorama atual 

energético em que se encontram, demonstrado ambição neste objetivo.  

A implantação, em grande escala, de hidrogénio verde é fundamental para a UE alcançar 

uma ambição climática mais elevada, reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa 

em 50% no mínimo, tentando atingir os 55% até 2030, de forma economicamente 

eficaz.(COM 640 Comissão Europeia, 2019) 

No entanto, segundo alguns estudos (Newborough & Cooley, 2020), hoje o hidrogénio 

verde ainda não tem um custo competitivo comparado com outras fontes que emitem 

CO2, como é o caso do gás natural. Neste contexto, é necessário perceber como as grandes 

utilities se estão a posicionar e que estratégias estão a adotar para acompanhar este 

desígnio definido pela UE, bem como os desafios não tecnológicos relacionados com a 

regulação, devido a esta não estar bem ajustada a produção e uso de hidrogénio 

verde.(Widera, 2020) 

O caso da Península Ibérica é bastante pertinente tendo em consideração as oportunidades 

que apresenta. Sendo esta uma das regiões europeias com maior oportunidade de 
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instalação de fontes de energias renováveis, e considerando a sua dependência atual 

relativamente ao exterior a nível de combustíveis fósseis, o hidrogénio verde poderá ser 

a oportunidade que as empresas presentes no mercado esperavam para se tornarem mais 

preponderantes a nível internacional, e com capacidade de alterar ou balancear a 

importância desta região no contexto Europeu. Assim torna-se de especial interesse 

observar e analisar as estratégias adotadas, para assim identificar os riscos com que as 

mesmas se debatem e que podem pôr em causa o atingir das metas de neutralidade 

carbónica de acordo com o proposto e confirmado pela Comissão Europeia 

(Conselho_de_Ministros, 2020). 

 
 
 

1.2 – Motivação e pertinência do tema 
Numa altura em que a crise climática é dos temas mais atuais no mundo devido a todos 

os seus impactos na conjuntura mundial, tanto a nivel ambiental como económica, torna-

se imperativo olhar para os setores que mais contribuem para o seu agravamento, 

mediante a emissão de gases nocivos para a atmosfera, e perceber que começam a existir 

alternativas à queima de combustiveis fosseis para vários setores poluidores, que até aqui 

não tinham alternativas viáveis. Um dos setores que mais contribui para o agravamento 

do aquecimento do planeta, devido ao grande número de emissões de CO2, é o da 

produção de energia elétrica. Este setor é dominado pelas grandes utilities, que possuem 

muitas das vezes capacidade de produção de energia eletrica e fornecimento final da 

mesma, mas também compra e venda de combustiveis fosseis, como é o exemplo dos 

combustiveis para o setor automóvel. Um dos vetores que se mostra mais promissor para 

a ajudar a descarbonização é o hidrogénio verde, que tem vindo a ganhar cada vez mais 

notoriedade. Assim é de maior importância perceber quais as possiveis estratégias das 

grandes utilities na descarbonização dos setores onde estão inseridas, mediante a 

utilização do hidrogénio verde, em particular na Peninsula Ibérica, devido ao seu 

posicionamento geografico e politicas adotadas pelos governos. Também é pertinente 

analisar a contribuição que a adoção deste vetor pode trazer para a sustentabilidade do 

sistema energético tal como o conhecemos a nível de resiliência e fiabilidade, tendo em 

conta o antecipado aumento do consumo de energia a nível mundial derivado da 

eletrificação da economia. (IEA, 2019)  
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1.3 – Perguntas de investigação 
 

1- Qual a estratégia e riscos (tecnológicos e económicos) associados à introdução do 

hidrogénio verde como vetor energético nas utilities da Península Ibérica?  

 

2- Que modelos de negócio poderão lidar melhor com o fator risco? 
 
 

1.4 – Estrutura da dissertação 
A presente dissertação está organizada da seguinte forma. Introdução, onde se procurou 

apresentar uma visão geral sobre a temática fazendo um enquadramento geral para que 

qualquer leitor consiga percecionar, e ter sensibilidade para as questões de pesquisa que 

se colocam. No capítulo II apresenta-se uma análise da literatura sujeita a duas vertentes 

essenciais: a vertente tecnológica e a vertente económica, incorporando uma análise final 

a nível regulatório sobre o tema. O capítulo III propõe-se a metodologia de análise, 

passando para o capítulo IV onde identificam-se e analisam-se os resultados do trabalho 

de pesquisa. Relacionando as estratégias, modelos de negócio, riscos e exemplos do que 

está a ser feito por parte de duas das principais utilities ibéricas. Finalmente, o capítulo V 

apresenta as conclusões sobre a temática analisada tendo em consideração toda a pesquisa 

realizada. 
 

 

2- ANÁLISE DA LITERATURA 

2.1 – Vertente Tecnológica 
Com o agravar e recorrência dos fenómenos naturais decorrentes das alterações climáticas 

que se têm vindo a vivenciar, e a perceção do risco mundial perante as mesmas, os países 

começaram a desenvolver esforços para travar o aquecimento global e por consequência 

as emissões de CO2 que muito contribuem para este.  

Para entendermos o enquadramento em que a temática tratada neste documento se refere, 

é necessário ter por base os acontecimentos e documentos relevantes que lhe dão origem, 

e que advêm da necessidade de combater o aquecimento global. 
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Numa primeira fase, o entendimento global alcançado durante Conferência das Partes da 

Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas realizada em Paris 

(COP21), que viria a ser transformado num quadro de acordo por parte de todos os países 

aí presentes para combater as alterações climáticas, designado por Acordo de Paris. Na 

redação do acordo, um dos pontos de referência, que coloca bastante pressão sobre os 

países signatários, é o artº.2, que refere “Manter o aumento da temperatura média 

mundial bem abaixo dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais e prosseguir os 

esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima dos níveis pré-

industriais”.(Nações_Unidas, 2016)  

No final de 2019, a Comissão Europeia apresentou o Green Deal (COM 640 Comissão 

Europeia, 2019), que veio delinear as principais iniciativas de política para alcançar a 

neutralidade carbónica até 2050. O Green Deal deu origem a várias estratégias, entre elas 

a mais relevante para o estudo aqui apresentado, a chamada estratégia do hidrogénio para 

neutralidade carbónica europeia (COM 301 Comissão Europeia, 2020), onde se identifica 

o hidrogénio verde, como área prioritária para alcançar os objetivos de neutralidade 

carbónica. (Velazquez Abad & Dodds, 2020).  

Numa primeira fase é necessário perceber onde se insere o hidrogénio enquanto vetor 

energético, analisando a sua vertente tecnológica e os fatores económicos na sua produção 

e transporte, estando estas duas vertentes umbilicalmente interligadas, por forma a poder-

se identificar os riscos. Para tal devemos recorrer aos seus princípios.  

Uma das referências na literatura que melhor define e explica o mercado do hidrogénio 

encontra-se em Newborough & Cooley. Nesta, recorrendo aos princípios químicos já 

bastante conhecidos, definem o hidrogénio como o elemento mais abundante do universo, 

no entanto não passível de se encontrar só, ou seja, sem outra ligação a outros elementos 

no nosso planeta. Como tal, para a sua produção/separação é necessária energia para 

extraí-lo de combustíveis fósseis, biomassa ou água, sendo esta última a fonte com maior 

capacidade para extração do hidrogénio devido a sua composição química. 

Para realizar esta separação são utilizados eletrolisadores, que se caracterizam por ser 

equipamentos eletroquímicos que, por passagem de uma corrente de elétrica, conseguem 

realizar a separação das moléculas da água (H2O) em oxigénio (O) e hidrogénio (H2). 

Este processo ocorre na célula de combustível (stack), sendo que a mesma é composta 

por dois elétrodos (ânodo e cátodo), estes estão imersos num líquido eletrólito ou 
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separados por uma membrana eletrólita sólida, que irá possibilitar a passagem da corrente 

contínua entre os elétrodos. Para além destes componentes, o eletrolisador necessita de 

obter um fornecimento de água com alto nível de pureza, e menor concentração de sais 

possível. Em alguns processos é normal existir na saída do hidrogénio um secador, para 

aumentar o seu grau de pureza, podendo rondar os 99,9% da mesma. Na figura 1, 

apresenta-se um esquema simplificado dum sistema de eletrolise. (IRENA, 2020b) 

 
Figura 1- Sistemas de produção de hidrogénio por eletrolise (IRENA, 2020b) 

 

O facto de o hidrogénio verde não ter qualquer tipo de emissão nociva para o ambiente, 

(conforme demonstrado anteriormente através da eletrolise da água apenas poderá emitir 

oxigénio, sendo que o mesmo pode ser aproveitado para outros fins, como por exemplo 

para uso hospitalar), faz deste um excelente vetor energético para a descarbonização da 

economia, em particular no sector energético, e de fácil integração com os atuais sistemas. 

Os principais fatores que fazem da integração do hidrogénio no sector energético, 

definidos em Newborough & Cooley, e por isso mesmo fazerem deste um desígnio a nível 

europeu para combater as alterações climáticas, podem ser enumerados como sendo: 

• Permitir obter e usar uma quantidade de energia renovável muito para além da 

que é possível apenas recorrendo a produção de energia elétrica renovável, pois 

permitem o armazenamento da mesma em quantidades mais elevadas do que os 

atuais sistemas de armazenamento elétrico, possibilitando assim o seu uso à 

posteriori. 
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• Permitir que a energia renovável seja transportada por pipelines já existentes ou 

novos, de diversas formas. Exemplo disto será a mistura de hidrogénio nos 

pipelines de gás natural ou o seu uso exclusivo para hidrogénio, após se realizar 

algumas alterações técnicas, devido à possibilidade de maior nível de fuga, 

decorrente do hidrogénio ser uma partícula mais pequena do que o gás natural. 

• Permitir a armazenagem em grande escala de energia renovável na forma de 

hidrogénio verde em depósitos subterrâneos, tal como já é realizado com o gás 

natural. 

• Facilitar a geração de energia renovável consoante a necessidade, através de 

células de combustível ou turbinas utilizando o hidrogénio como combustível sem 

emitir COx, SOx, NOx, partículas, e ainda sem ruído no caso das células de 

combustível. 

• Proporcionar o aparecimento de veículos elétricos movidos a células de 

combustível (FCEV), facilitando o seu rápido reabastecimento e com isso 

aumentando a sua autonomia, com os benefícios de não emitir COx, SOx, NOx, 

partículas e ruído. 

• Suportar, a nível energético, vários processos industriais importantes e fornecer a 

matéria prima essencial para certos processos químicos ou funcionar como agente 

redutor no consumo. 

• Permitir a geração de calor por combustão sem emitir COx, SOx e partículas. 

• Melhorar a segurança energética dos países e a sua balança de pagamentos, 

permitindo a produção e armazenagem de energia produzida localmente a partir 

de fontes renováveis inesgotáveis e água 

 

Estes fatores definem e exemplificam a importância da definição dos vários tipos de 

hidrogénio existente derivado da sua forma de produção, e definido por cores (verde, azul 

e cinzento). Sendo o hidrogénio verde aquele que provém de eletrolisadores alimentados 

por energia elétrica renovável (Newborough & Cooley, 2020; Velazquez Abad & Dodds, 

2020). Este é o tipo de hidrogénio no qual assenta a estratégia da união europeia, por 

forma a suprimir as suas necessidades e a criar futuramente a máxima independência 

possível de fontes de energia não renovável.  
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Para além do hidrogénio verde, existe o cinza, comummente obtido a partir de 

combustíveis fosseis por via da técnica de reforming de hidrocarbonetos (SMR). Este tipo 

de hidrogénio já é utlizado na União Europeia, no entanto devido ao seu elevado nível de 

poluição, (em 2019 contribui com cerca de 830 MtCO2/ano), pretende-se que seja 

convertido para do tipo verde.(IEA, 2019) 

O outro grande tipo de hidrogénio produzido e passível de ser utilizado como forma 

alternativa à queima direta de combustíveis fosseis, é o azul. Este provém, tal como o 

cinza, por via da técnica de reforming de combustíveis fósseis, mas utiliza formas de 

captura e armazenamento de carbono (CCS). Este tipo de processo é considerado 

imperfeito, devido às perdas de carbono decorrentes do mesmo, tanto no processo de CCS 

como na extração do gás. Sendo referido na literatura, que devido às características em 

que assenta, ele não pode ser considerado autonomamente para se atingir a neutralidade 

carbónica. Estudos apontam que a taxa da capacidade de captura de carbono (CCS) como 

sendo entre 90-98%. Os mesmos estudos referem que a falta de dados existentes não 

possibilita ter uma melhor sensibilidade para a problemática, pois o CCS requer ainda um 

desenvolvimento tecnológico que não foi alcançado na sua plenitude, especialmente para 

instalações de produção em grande escala.(Newborough & Cooley, 2020) 

Além destes tipos de hidrogénio podemos encontrar outros, como sendo o hidrogénio 

rosa/turquesa, em que a sua produção advém da energia produzida em centrais nucleares. 

Tendo em conta a sua proveniência, não se encontra em grande destaque no panorama 

Europeu, devido à tendência que as populações têm para a não utilização desta tecnologia, 

associada aos riscos de catástrofes e os impactos ambientais dos seus 

resíduos.(Newborough & Cooley, 2020) 

Assim considerando todas as variáveis envolvidas, é passível de se dizer que os tipos de 

hidrogénio que vão ao encontro das expectativas do quadro de entendimento na 

comunidade europeia para a transição energética, para uma economia de carbono zero, 

são os hidrogénios do tipo azul e verde, e que deverão ser considerados de futuro. No 

entanto, há que ter em conta que a descida de preços na produção de energia elétrica 

renovável e a evolução tecnológica no CCS, farão pesar muito no momento de decisão 

dos grandes investimentos por parte das grandes utilities energéticas.(Cloete et al., 2020; 

Newborough & Cooley, 2020; Velazquez Abad & Dodds, 2020) 
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A nível tecnológico a produção de hidrogénio verde tem tido significativos avanços com 

a introdução de novos tipos de eletrolisadores e otimizações nos processos.  

Antes de se dissertar sobre o atual estado da arte em relação aos eletrolisadores, é 

importante lembrar a evolução histórica desses equipamentos. Os eletrolisadores são 

conhecidos há mais de dois séculos.  

A primeira geração (1800-1950) dos eletrolisadores era usada principalmente para a 

produção de amoníaco, utilizando energia hídrica (eletricidade de baixo custo). Em 1900, 

havia mais de 400 industriais em funcionamento. (Figueiredo, 2013)  Tais equipamentos 

foram usados em diversos países, a exemplo da Noruega, Peru, Zimbabué e Egipto. Como 

utilizavam no processo, amianto, representavam grandes riscos para a saúde. Por outro 

lado, a segunda geração (1950-1980) foi definida pelos avanços alcançados nos últimos 

anos da geração anterior na tecnologia química de polímeros.  

Em 1940, descobriu-se um material que tinha excelente estabilidade térmica e mecânica, 

bem como propriedades iónicas (o que significa boas propriedades de transporte para 

protões). Esta foi a base para o aparecimento dos eletrolisadores de tipo PEM (Polymer 

electrolyte membrane). Este tipo de eletrolisadores podem ser facilmente alimentados 

com água pura, em vez de soluções ácidas, como em sistemas alcalinos, o que 

proporcionaram uma redução considerável da complexidade do sistema, redução da 

dimensão de implementação, maior eficiência e densidade de potência. A terceira geração 

(1980-2010) levou a uma simplificação drástica do design, diminuindo o custo e 

aumentando a escala das pilhas para algumas centenas de kW. A maior eficiência do 

sistema, menores custos de capital e durabilidade para além de 50 000 horas foram o 

resultado destas alterações.  

A quarta geração (2010-2020) é caracterizada por três componentes. O primeiro relaciona 

o aumento da eficiência da produção de energia de fontes solar e eólica, bem como a 

queda dos investimentos nessas tecnologias, o que fez que com a eletricidade fosse a 

principal componente de custos para o hidrogénio verde. O segundo foi o papel central 

que as alterações climáticas assumiram na agenda política, o que incentivou o 

desenvolvimento dessa geração. Em terceiro lugar, é cada vez maior a capacidade de 

pilhas avançadas, levando a menores despesas de capital (CAPEX) para os 
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eletrolisadores, permitindo que o hidrogénio verde avance a passos largos. (IRENA, 

2020b) 

Na figura 2 (IRENA, 2020b), estão representadas as gerações dos eletrolisadores e os 

desafios, bem como a expectativa para do que poderá ser a próxima geração: 

 
Figura 2 - Desafios e desenvolvimentos tecnológicos das várias gerações de eletrolisadores (IRENA, 2020b) 

 

No contexto da geração atual, existem quatro tipos de eletrolisadores:  

a) Alcalinos; 

b) Membrana de eletrólito polimérico (PEM); 

c) Membrana de troca aniónica (AEM); 

d) Óxidos sólidos.  

É de sublinhar que desses quatro tipos de eletrolisadores existentes, os dois primeiros já 

são comercialmente explorados, enquanto os dois últimos ainda carecem de 

desenvolvimento em larga escala.  (IRENA, 2020b)   

O princípio básico de uma célula de eletrólise de água consiste em dois elétrodos 

separados por um eletrólito. Em PEM, AEM, e eletrólitos de óxido sólido, os elétrodos 

são separados por um eletrólito sólido isolante de eletrões, que é responsável pelo 

transporte de iões de um elétrodo para o outro e, ao mesmo tempo, separando fisicamente 
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os gases produzidos. Para estes, não há necessidade de adicionar uma solução eletrolítica, 

e o transporte de iões acontece dentro da componente PEM, AEM ou óxido 

sólido.(IRENA, 2020b) Na tabela 1(IRENA, 2020b), pode-se comparar melhor as 

características dos eletrolisadores: 

 
Tabela 1 - Comparação dos quatro tipos de eletrolisadores (IRENA, 2020b) 

 

Os eletrolisadores alcalinos possuem um design e organização bastante simples, o que os 

torna bastante mais fáceis de produzir.  

O portador de carga iónica é o ião OH-, com KOH e água a permear através da estrutura 

porosa do diafragma para proporcionar funcionalidade para a reação eletroquímica. Isto 

permite a mistura dos gases produzidos (dissolvidos no eletrólito), limitando a gama de 

funcionamento com menor potência e a capacidade de operar a níveis de pressão mais 

elevados. De forma a prevenir isso, utilizam-se diafragmas mais finos, o que implica 

maior resistência e eficiências mais baixas, mas devido ao seu nível de robustez 

construtiva, são vistos como bastante fiáveis e com uma duração comprovada de mais de 
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30 anos. Em comparação, os eletrolisadores do tipo PEM utilizam uma fina (0,2mm) 

membrana PFSA (perfluorosulfonic acid) e elétrodos com uma arquitetura avançada que 

permite alcançar maiores eficiências (ou seja, menos resistência). Estes requisitos fazem 

com que os sistemas PEM sejam mais caros do que os eletrolisadores alcalinos. Os PEM 

têm um dos designs de sistemas mais compactos e simples, mas são sensíveis às 

impurezas da água, tais como ferro, cobre, crómio e sódio e podem sofrer de calcinação. 

Os eletrolisadores de óxidos sólidos, como funcionam a temperaturas elevadas (700-

850°C), permitem uma cinética favorável e com isso a utilização de elétrodos de níquel 

relativamente baratos, fazendo também com que a necessidade de eletricidade diminua e 

parte da energia para a separação seja fornecida através do calor (o calor residual pode 

ser utilizado e as eficiências aparentes baseadas na eletricidade podem ser superiores a 

100%). O potencial de reversibilidade (funcionando como célula de combustível e 

eletrolisador) aliado a coeletrolise de CO2 e água para produzir syngas (que é o bloco 

básico de construção para a indústria química) torna-o num sistema de grande futuro, mas 

ao mesmo tempo bastante mais complexo que os anteriores. O ciclo termoquímico, 

especialmente em períodos de paragem/arranque, leva a uma degradação mais rápida e a 

tempos de vida mais curtos. Na tabela 2, é possível verificar alguns dos principais 

parâmetros do estado da arte para os eletrolisadores do tipo PEM e alcalinos, sendo estes 

os mais usuais, bem como os objetivos que se espera alcançar em 2050 para cada uma 

das tecnologias.(IRENA, 2020b) 

  2020 Target 2050 

  PEM Alcalinos PEM Alcalinos 

Load Range 5% – 120% 15% – 100% 5% – 300% 5% – 300% 

Voltage efficiency 50% – 68% 50% – 68% > 80% > 70% 

Eficiência elétrica (stack) 47-66 kWh/kg H2 47–66 kWh/kg H2 < 42 kWh/kg H2 < 42 kWh/kg H2 

Eficiência elétrica (sistema) 50-83 kWh/kg H2 50–78 kWh/kg H2 < 45 kWh/kg H2 < 45 kWh/kg H2 

Tempo de vida (stack) 50 000 - 80 000 horas 60 000 horas 100 000 - 120 000 horas 100 000 horas 

Tamanho da stack 1 MW 1 MW 10 MW  10 MW  

Área do elétrodo 1 500 cm2 10 000 - 30 000 cm2  > 10 000 cm2 30 000 cm2  

Tempo de arranque < 20 min < 50 min < 5 min < 30 min 
Custo de capital (stack) 
mínimo de 10MW USD 400/kW USD 270/kW < USD 100/kW < USD 100/kW 
Custo de capital (sistema) 
mínimo de 1MW USD 700 – 1 400/kW USD 500 – 1 000/kW < USD 200/kW < USD 200/kW 

Tabela 2 - Principais parâmetros do estado da arte para os eletrolisadores e target 2050 (IRENA, 2020b) 
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2.2 – Vertente Económica 
Na vertente económica, o hidrogénio verde tem vários desafios que necessita de 

ultrapassar, sendo que este terá uma relevância importante na matriz energética futura a 

médio e longo prazo, como referido por Abdin et al.(2020) e  por Dawood, Anda, & 

Shafiullah (2020). Têm vindo a ser realizadas tentativas de criação de modelos 

económicos que permitam analisar os custos de produção, mas todas as teses se deparam 

com a dificuldade em ter uma análise bastante correta, quer pela obtenção de valores para 

certos pressupostos, quer pela complexidade dos sistemas onde se vão inserir.  

As principais dificuldades prendem-se com o transporte e armazenamento, 

correlacionadas com a possibilidade de utilização de redes existentes ou execução de 

novas, ou as distâncias entre o ponto de consumo e produção, para além das condições de 

armazenamento nos locais de produção e consumo com as especificidades 

associadas(Abdin et al., 2020; Dawood, Anda, & Shafiullah, 2020). 

 

Atualmente, a melhor forma de produção de hidrogénio com um impacto reduzido no 

ambiente é pelo método de SMR com CCS utilizando gás natural, ou seja, hidrogénio 

azul como já referido anteriormente, embora ainda muito dependente do custo do 

combustível e do CO2. A relação entre o preço de energia elétrica, gás natural, número de 

horas anuais de funcionamento a carga total e o investimento (CAPEX) no sistema, estão 

intrinsecamente ligados, como referido pela International Energy Agency (IEA) no 

estudo The Future of Hydrogen Future (2019). Neste mesmo estudo é realizada a 

comparação das várias variáveis, de modo a simular o custo do hidrogénio e o número de 

horas de funcionamento do sistema, sendo esta comparação explanada na Figura 3, tendo 

como referência as variáveis CAPEX, preço de energia elétrica e custo final do 

hidrogénio. (IEA, 2019) 
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Figura 3 - Comparação horas de funcionamento vs preço de energia elétrica e CAPEX para produção de hidrogénio 

verde (IEA, 2019) 

 

Em comparação, o hidrogénio azul apesar de ser mais competitivo aos dias de hoje, ele 

só o é enquanto o preço do CO2 se situar abaixo dos 50$ por tonelada, enquanto o 

hidrogénio verde apenas consegue ser competitivo quando existe um fator de carga 

superior a 80%. No entanto, atendendo a Abdin et al., e já referido anteriormente, os 

custos de transporte e armazenamento também devem ser tidos em conta aquando da 

comparação da competitividade do hidrogénio verde vs azul (Abdin et al., 2020; IEA, 

2019). Ainda de acordo com a International Renewable Energy Agency (IRENA), apenas 

em 2035 os custos de produção (levelized cost of hydrogen – LCOH) do hidrogénio verde 

será inferior ao do azul.(IRENA, 2019) 

 

Figura 4 - Custos de produção de hidrogénio verde com recurso a energia solar e eólica versus hidrogénio azul 
(IRENA, 2019) 
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Podemos especificar e enumerar os principais fatores que pesam no custo do hidrogénio 

verde. Em primeiro lugar temos o custo do eletrolisador que, apesar de estar a evoluir a 

nível tecnológico e de adoção, continua a ter um peso considerável. A titulo 

exemplificativo, pode-se ter em consideração o valor de referência para um eletrolisador 

alcalino (tecnologia mais madura) em 2020 que se situa entre os 750-800 $/kW, e se 

tivermos um fator de capacidade inferior a 10% o custo de produção de hidrogénio verde 

vai rondar os 4 a 5$/kg, mesmo considerando o preço da energia equivalente a 

zero.(IRENA, 2020a; Yu, Wang, & Vredenburg, 2021) 

O segundo fator critico para o preço do hidrogénio verde é o custo da energia renovável 

utilizada. Este fator é essencial e é muitas vezes enumerado inclusive como o principal 

fator para o custo final do hidrogénio. Sendo que o preço de produção de energia 

proveniente de centrais solares fotovoltaicas e eólicas têm vindo a cair substancialmente, 

por exemplo no caso português no último leilão solar atingiu o valor por kWh mais baixo 

do mundo, o que permite que os projetos possam ter viabilidade a nível económico a 

longo prazo. Um valor a considerar para que os projetos obtenham um custo de 

hidrogénio competitivo na casa dos 1$/kg, teremos de ter um valor de energia renovável 

de pelo menos 20$/MWh, considerando um eletrolisador com um rendimento de pelo 

menos 65%. Assim é fundamental o crescimento do número de centrais fotovoltaicas e 

eólicas, que operem um número de horas equivalente suficiente, para obtenção de preços 

compra de energia renovável o mais baixo possível.(IRENA, 2020a; Yu et al., 2021) 

Outro fator de grande relevância com impacto direto no custo do hidrogénio verde é a 

potência do eletrolisador, isto deve-se ao facto de que parte dos componentes necessários 

para um eletrolisador de 1 MW, 10MW ou de superior potência, serem idênticos. Isto é, 

existe assim um custo inicial bastante elevado, que vai ficando diluído à medida que 

escalamos o nível de potência instalada, algo que pode ser verificado na Figura 5. Isto 

torna-se de grande relevância, pois permite verificar o porquê de projetos mais pequenos, 

entre 1MW e 10MW, terem dificuldade em atingirem a viabilidade económica durante 

um prazo de tempo razoável para o projeto.(IRENA, 2020b) 
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Figura 5 - Custos de investimento para eletrolisadores tipo PEM e alcalinos mediante potência a instalar (IRENA, 
2020b) 

 

Pegando no exemplo de eletrolisador do tipo alcalino e realizando a divisão pelos 

principais custos que um sistema deste tipo apresenta, temos a perceção exata do 

enumerado acima, ou seja, que os custos fixos são bastante pesados para eletrolisadores 

de menor dimensão. Na Figura 6 está apresentada esta comparação para melhor 

visualização e do impacto que pode ter num projeto de 1MW, 10MW e 100MW de 

potência instalada. 
 

 
Figura 6 - Repartição de custo num sistema de eletrolise alcalina por potência instalada (IRENA, 2020b) 
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Apesar de todos os custos referidos anteriormente, é previsível o custo de investimento 

venha a ser reduzido mediante a existência de mais projetos de várias dimensões, a 

evolução tecnológica associada, o aumento de produção de energia proveniente de fontes 

renováveis e o saber fazer adquirido ao longo dos anos. Este caminho possibilita que o 

custo do hidrogénio verde passe dos atuais 4 a 5$/kg para valores abaixo de 1$/kg, 

tornando-o assim competitivo com outros vetores energéticos de origem fóssil. Isto pode 

ser verificado na Figura 7. 

 

 
Figura 7 - Evolução custo hidrogénio verde mediante medidas a adotar (IRENA, 2020b) 

 

 

2.2 – Vertente Regulatória 
A vertente regulatória no âmbito do tema em análise, centra-se muito sobre o atual estado 

da regulação na produção de hidrogénio verde, no que diz respeito aos países da União 

Europeia, sendo essencial para o desenvolvimento e criação/adoção deste novo mercado.  

 

Para a análise da regulação deve ter-se em consideração alguns pressupostos, como a 

necessidade de adaptação a um novo paradigma energético que dê suporte ao rumo da 

estratégia europeia de atingir a neutralidade carbónica (enfatizando a eletrificação e 

descarbonização da economia), à conexão que deve de existir com os roteiros para a 

neutralidade carbónica 2050 e os planos nacionais de energia e clima 2021-2030.  
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A par disso, deverá aumentar-se a inclusão de gases renováveis, com ênfase no hidrogénio 

verde, por forma a incrementar-se o rácio de substituição entre importação de 

combustíveis fósseis e recursos endógenos renováveis.  

Além de tais pressupostos, existe a necessidade de manter e até aumentar a flexibilidade 

e respetiva complementaridade entre a rede de distribuição elétrica e redes de distribuição 

de gás natural, fomentando o acoplamento entre os dois setores e com isto, obter mais 

benefícios ao nível da eficiência e economia, ressalvando também uma discriminação 

positiva ao nível da fiscalidade verde, criando assim efeitos indutores à produção e 

utilização de hidrogénio verde. Tendo em consideração estes pontos, a European Uniaon 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), dá o exemplo da necessidade 

de esclarecimento no âmbito da regulação na utilização de infraestruturas de transporte e 

distribuição de hidrogénio. Referindo inclusivamente o facto da necessidade de revisão 

de algumas diretivas Europeias, como exemplo a 2009/73/EC onde O artigo 1.º, n.º 2 

estabelece, que as regras estabelecidas pela presente diretiva para o gás natural, incluindo 

o gás natural liquefeito, também se aplicam de forma não discriminatória ao biogás e ao 

gás de biomassa ou outros tipos de gás, desde que tais gases possam tecnicamente e ser 

injetado e transportado com segurança no sistema de gás natural. Embora o transporte de 

hidrogênio puro não esteja sujeito à Diretiva do Gás, a produção de hidrogênio pode ser 

considerada sujeita a ela, uma vez que uma certa quantidade de hidrogênio pode ser 

misturada com segurança na infraestrutura de gás. (Alexandru Floristean, 2019; 

Regulators, 2021) 

 

No contexto português, os diplomas aprovados que contribuem para estes pressupostos 

iniciam-se com a adoção da resolução do concelho de ministros nº88/2017 de 26 de julho 

(Quadro de ação nacional para o desenvolvimento do mercado de combustíveis 

alternativos no setor dos transportes), em que se começa a mencionar o hidrogénio como 

um vetor energético. Ferramenta esta que pode permitir armazenar energia 

temporariamente e oferecer dessa forma uma elevada flexibilidade na respetiva 

utilização, o potencial do hidrogénio para o setor dos transportes, as preocupações ao 

nível da segurança no manuseamento e as necessidades ao nível das infraestruturas. 

Por outro lado, atendendo ao estado da arte à data, denotava-se alguma falta de 

maturidade no estudo e na aplicação da tecnologia, sendo como tal considerado prematuro 
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avançar para a definição de objetivos e metas relativos à criação de infraestruturas de 

abastecimento para o setor dos transportes, muito na ótica do ocorrido com a criação da 

rede de mobilidade elétrica. (Ministros, 2017) 

O diploma seguinte trata igualmente de uma resolução também aprovada em concelho de 

ministros no caso a nº107/2019 de 1 de Julho, que aprova o Roteiro para a Neutralidade 

Carbónica e com isso o compromisso de se atingir as metas ai propostas.(Ministros, 

2019b)  

Assim começam a surgir o Decreto-Lei nº76/2019, de 3 Junho, que vem prever a 

possibilidade de instalação de infraestruturas (Power to Power) de armazenamento em 

centros eletroprodutores, reforçando deste modo a capacidade de resposta no caso da 

eletricidade proveniente de fontes de energia renovável. No Anexo I deste decreto-lei, 

passa a contar nos elementos instrutórios do pedido de atribuição de licença de produção, 

a necessidade de um parecer favorável por parte do operador de Rede Nacional de 

Transporte de Gás Natural, (Power to Gas), quando o centro eletroprodutor tenha 

interferência com os domínios ou atividades planeadas daquele operador. Reconhece-se 

o caminho que tem de ser traçado e a natural ligação que tem de existir entre os produtores 

de energia elétrica e os operadores da rede de transporte do gás natural, levando a um 

possível coupling dos setores. Sendo que este decreto-lei foi ainda retificado em alguns 

pontos pelo Decreto-Lei nº36/2019 devido a algumas inexatidões.(Ministros, 2019a; 

Secretaria-Geral, 2019) 

Após este passo, a resolução do conselho de ministros nº53/2020, de 10 de Julho, em que 

é aprovado o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC) revela-se de grande 

importância na adoção do hidrogénio verde. Neste plano é prevista a produção e 

incorporação de gases renováveis como o hidrogénio e o biometano, por forma a 

promover uma substituição dos combustíveis fósseis de forma mais acelerada e a redução 

da dependência energética do país. No PNEC é focado o hidrogénio verde como uma 

forma de alavancagem para a produção de energia solar fotovoltaica enquanto fator de 

competitividade, assim como a utilização de hidrogénio para o setor automóvel, em 

particular veículos pesados ou de longo curso e a possível reconversão ferroviária dos 

equipamentos a diesel para hidrogénio verde para as vias de circulação que não se 

encontram eletrificadas.  
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Esta etapa vem também tornar necessária a publicação da regulamentação técnica e 

económica prevista no âmbito do Decreto-Lei nº231/2012, de 26 de outubro, relativa à 

definição dos requisitos técnicos, de qualidade e de segurança do biogás, do gás 

proveniente da biomassa e de outros tipos de gás. Regulamenta ainda os procedimentos 

aplicáveis ao licenciamento das instalações de tratamento destes gases em estado bruto e 

à sua injeção nas infraestruturas de gás natural, que é necessária para promover a 

introdução de gases renováveis, em particular o hidrogénio, o biometano e o biogás, quer 

nas Redes de Transporte e Distribuição de Gás Natural quer para uso veicular. Outro 

aspeto que esta resolução transparece é a necessidade de desenvolvimento de uma política 

industrial com vista à implementação em Portugal de um cluster de produção de gases 

renováveis, em particular o hidrogénio verde, que poderá ser de especial importância para 

as utilities envolvidas.  

O PNEC torna-se assim é dos principais documentos dinamizadores do hidrogénio verde, 

isto porque prevê promover sistemas de armazenamento de hidrogénio, apoia a instalação 

de pontos de abastecimento a hidrogénio verde e a possível reconversão/renovação de 

frotas de autocarros. (Ministros, 2020c) 

Outra resolução do conselho de ministros que vem tornar mais claro a implementação e 

o desígnio nacional traçado para o hidrogénio é a nº63/2020, de 14 de Agosto: aqui é 

aprovado o Plano Nacional do Hidrogénio. Neste plano o governo compromete-se em 

regulamentar a produção de gases renováveis, regulamentar a injeção de gases renováveis 

na rede nacional de gás natural, desenhar um mecanismo de apoio à produção de 

hidrogénio, implementar um sistema de garantias de origem para os gases renováveis, 

garantir que os recursos financeiros disponíveis em fundos nacionais e europeus, 

permitem o apoio à produção de gases renováveis, e ainda propor a fixação de metas 

vinculativas até 2030 para a incorporação de hidrogénio na rede de gás natural, nos 

transportes e na indústria. (Ministros, 2020d) 

No seguimento surge o Decreto-Lei nº 60/2020, de 17 de agosto, que vem definir as 

Garantias de Origem para gases de baixo teor de carbono e para gases de origem 

renovável, tal como previsto no Plano Nacional do Hidrogénio. Este decreto-lei irá 

permitir a adaptação do sistema de emissão de garantias de origem da eletricidade 

proveniente de fontes renováveis, constante do DL nº 141/2010, de 31 de Dezembro. 

Estabelece ainda, o mecanismo de emissão de garantias de origem para energia de 
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aquecimento ou arrefecimento a partir de fontes de energia renováveis, gases de baixo 

teor de carbono e para gases de origem renovável. As garantias de origem são um fator 

importante em todo este processo pois têm a função de provar ao consumidor final que 

uma determinada quota ou quantidade de energia foi produzida a partir de fontes 

renováveis. (Ministros, 2020a) 

O Decreto-Lei n.º 62/2020 de 28 agosto torna-se uma peça essencial, ao criar condições 

regulatórias para a definição das quotas de incorporação de gases de origem renovável e 

de gases de baixo teor de carbono, como instrumento fundamental para atingir a 

neutralidade carbónica em 2050, estabelecendo a organização e o funcionamento do 

Sistema Nacional de Gás e o respetivo regime jurídico e procede à transposição da 

Diretiva 2019/692.(Ministros, 2020b) 

Outros dois quadros normativos importantes para o tema abordado é o Despacho n.º 6403-

A/2020, de 17 de junho, com abertura de período para manifestação de interesse para 

participação no futuro Projeto Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI) 

Hidrogénio, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2020, de 13 de novembro, 

que Aprova a Estratégia Portugal 2030, que alavanca a produção de eletricidade a partir 

de fontes renováveis, incluindo o hidrogénio. 

 

Ao nível regulatório a Espanha, não possui um quadro jurídico específico para 

tecnologias de hidrogénio. Além disso, a produção de hidrogênio a partir de fontes 

renováveis é prejudicada devido à classificação da tecnologia de eletrólise como um uso 

de energia, ao invés de um dispositivo de conversão de energia. Esta situação, sujeita os 

eletrolisadores ao pagamento de taxas de conexão, bem como a tempos de 

desenvolvimento muito mais longos e sujeitos a restrições ambientais, tornando o 

hidrogénio verde uma fonte de energia menos competitiva. Esta incerteza de 

regulamentação tem dissuadido o investimento do setor privado, com todos os projetos-

piloto a serem realizados a uma capacidade ainda experimental, considerando toda a 

potencialidade existente. Da mesma forma, regras mais claras sobre a injeção de 

hidrogénio na rede de gás precisam ser desenvolvidas.(CMS, 2020) 

No que diz respeito à legislação espanhola verifica-se a existência da Ley 24/2013, de 26 

de dezembro, do setor elétrico e como tal a produção de energia através de sistemas power 
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to gas to power terão de cumprir com a mesma, pois esta regulamenta todo o setor elétrico 

tanto ao nível de produção como transporte.  

Outro decreto-lei importante para a implementação do hidrogénio verde em Espanha é a 

Ley 2/2011 de 4 de Março, de Economía Sostenible, pois regula as relações comerciais e 

define qual a entidade com a capacidade de regular estes mercados.  

A nível regulatório o decreto-lei mais importante para a temática em analise é a Ley 

7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Esta é a lei que 

contém os elementos regulatórios do PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y 

Clima). O PNIEC refere-se à existência de diferentes tipos de gases renováveis, como o 

biogás, biometano e o hidrogénio, sendo estes últimos gerados com recurso a energias 

renováveis. É também referido que será promovida a aprovação de planos específicos, 

como exemplo disso, o Roteiro para o Hidrogénio apresentado, onde se definem as 

estratégias de desenvolvimento e implementação do vetor hidrogénio verde na economia 

como forma de descarbonizar a mesma e de criar valor acrescentado e eficiência no 

sistema produtor elétrico. O PNIEC estabelece objetivos para o período 2021-

2030.(España, 2020a, 2020b) 

Atualmente, apenas o Real Decreto 639/2016 estabelece um quadro de medidas para a 

implementação de uma infraestrutura assente em combustíveis alternativos, podendo-se 

verificar quais as especificações técnicas mínimas para a instalação de pontos de 

carregamento de hidrogénio. Este decreto, também transpõe para a legislação nacional 

espanhola a Diretiva 2014/94 do Parlamento Europeu e do Concelho, de Outubro de 2014, 

sobre os combustíveis alternativos. 

Em suma, podemos verificar que ao nível regulatório, apesar de já existir alguma matéria 

para as utilities se poderem enquadrar aquando da análise de projetos, ainda falta bastante 

para estar completamente definida, sendo que a maioria dos projetos em curso têm vindo 

a ser considerados como pilotos, sendo regulados mediante aprovação dos mesmos por 

parte dos organismos competentes.(Aragón, 2020) 
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3 – Metodologia 
A metodologia adotada inicialmente foi do tipo exploratória da literatura técnica, 

económica e de regulação, seguindo-se de uma metodologia do tipo qualitativa com 

análise comparativa, a fim de determinar quais as abordagens que estão a ser seguidas a 

nível mais macro, entre os dois países, Portugal e Espanha, assim como nas utilities 

energéticas de referência em cada país. As principais fontes de informação para o 

desenvolvimento desta dissertação tiveram origem em publicações por parte da 

International Renewable Energy Agency (IRENA), International Energy Agency (IEA), 

documentação proveniente da Comissão Europeia, como por exemplo a Estratégia para o 

hidrogénio Europeia, estratégias nacionais Portuguesas e Espanhola para o hidrogénio, 

assim como publicações por parte das utilities e artigos relacionados com a temática. Foi 

usada também uma metodologia assente na experiência profissional adquirida ao longo 

de 13 anos no sector elétrico e o estudo de casos pertinentes, de encontro às perguntas de 

dissertação.  

Existe uma dificuldade elevada no conhecimento do risco financeiro e risco estratégico, 

previsto pelas empresas com a implementação estratégica deste vetor, devido a não 

publicação desta informação para o exterior, mas, aplicando uma análise indutiva durante 

a fase comparativa e conclusiva, tentou identificar-se padrões perante as pesquisas 

efetuadas, com vista à identificação de possíveis estratégias, modelos de negócio em que 

as mesmas assentam e os riscos associados á sua implementação. Procura-se ainda 

identificar de que forma poderão ficar mitigados os riscos inerentes a este estudo.  
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4 – Estratégias, Riscos e Modelos de Negócio para o 

Hidrogénio Verde 
 
 
4.1 – Estratégias  
A nível ibérico não existe uma estratégia concertada para o setor das grandes utilities, 

sendo que estão a seguir o seu próprio caminho. No entanto, todas elas têm por base a 

estratégia europeia para o hidrogénio, bem como a estratégia adotada por cada país de 

origem. Como tal é de maior pertinência debruçarmo-nos sobre a estratégia europeia, 

passar pelas estratégias dos países, para depois entender o que as utilities estão a 

implementar como estratégias e o seu âmbito no panorama.  

A Estratégia Europeia para o hidrogénio verde foi pensada tendo em consideração um 

sistema energético integrado, onde este vetor energético poderá apoiar a descarbonização 

da indústria, transportes (principalmente de grandes dimensões) e da produção de energia 

elétrica. Para tal, a estratégia prevê a possibilidade do hidrogénio poder servir para 

descarbonizar os sistemas onde a eletrificação apresenta maiores desafios ou mesmo 

inviáveis, podendo também servir para armazenar energia proveniente da produção de 

energia renovável excedente e assim colmatar a sua intermitência, não desconsiderando 

a necessidade de existir uma ação coordenada entre os agentes privados e públicos no 

espaço europeu.(COM 301 Comissão Europeia, 2020) 

Nesse sentido foi solicitado aos vários países que constituem a União Europeia que 

produzissem os seus planos para a implementação do hidrogénio verde. Assim nasceram 

as várias estratégias ao nível dos países para o hidrogénio verde. 

A estratégia de Portugal, definida na resolução do Conselho de Ministros nº 63/2020, 

rege-se através do objetivo principal: o de incentivar e estabilizar o setor energético, 

promovendo a introdução gradual do hidrogénio verde enquanto pilar sustentável, e 

integrando o mesmo numa estratégia mais abrangente de transição para uma economia 

mais descarbonizada, sendo uma oportunidade estratégica para o país. 

(Conselho_de_Ministros, 2020) 

Na estratégia Portuguesa são definidas metas a curto médio prazo (2030), sendo as 

mesmas de seguida enumeradas: 



 

25 
 

a) 10 % a 15 % de injeção de hidrogénio verde nas redes de gás natural; 

b) 2 % a 5 % de hidrogénio verde no consumo de energia do setor da indústria; 

c) 1 % a 5 % de hidrogénio verde no consumo de energia do transporte rodoviário; 

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

doméstico;  

e) 1,5 % a 2 % de hidrogénio verde no consumo final de energia;  

f) 2 GW a 2,5 GW de capacidade instalada em eletrolisadores;  

g) Criação de 50 a 100 postos de abastecimento de hidrogénio  

O hidrogénio enquanto vetor essencial para a descarbonização da economia é 

sistematizado na Figura 8, que esta presente na estratégia publicada. 
 

 

Figura 8 - Quadro de atuação do hidrogénio na economia portuguesa segundo a estratégia portuguesa para o 
hidrogénio verde. (Conselho_de_Ministros, 2020) 

 

Neste contexto é dado bastante destaque para a necessidade de introdução de mais fontes 

de produção de energia renovável, por forma a cumprir os objetivos propostos no Plano 

Nacional de Energia e Clima, sem comprometer, contudo, a fiabilidade e resiliência do 

sistema elétrico nacional. Com este aumento de potência instalada de energia renovável, 

irá surgir em certas alturas do ano excedente de produção, para a qual existe a necessidade 

de armazenar ou escoar, valorizando a energia e de forma a trazer mais-valias ao nível 

económico para o país. Nesta vertente, o hidrogénio é apontado na estratégia portuguesa 
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como tendo um papel importante, pois permite a incorporação de mais renováveis, uma 

vez que possibilita o armazenamento da energia de forma a que seja possível utilizar em 

períodos de pico de consumo ou tendo em conta a sazonalidade do consumo existente. 

Outro ponto referido a ter em conta para a temática em estudo é a possibilidade de 

exportação do hidrogénio para países com necessidade do mesmo, tendo em consideração 

o potencial de produção de energia renovável existente no país.  (Abe, Popoola, Ajenifuja, 

& Popoola, 2019; Conselho_de_Ministros, 2020; Stockl, Schill, & Zerrahn, 2020) 

De acordo com a estratégia apresentada o hidrogénio vai permitir uma integração dos 

sistemas de eletricidade e de gás natural, ou seja, o sector coupling (união de dois sectores 

estratégicos e vitais para a economia do país). (Conselho_de_Ministros, 2020) Exemplo 

da tentativa de agregação dos setores é o projeto apresentado para Sines designado de 

H2Sines, para a produção em grande escala de hidrogénio verde que seria grande parte 

exportado para outros países da união europeia. Este projeto seria composto inicialmente 

por EDP, Galp, Martifer, Vestas e REN, levando assim ao início da colaboração das duas 

grande utilities portuguesas e da operadora das redes energéticas. No entanto, durante 

ainda a fase de aprovação do projeto, a EDP e a Galp retiraram-se do consórcio e foram 

substituídas por uma outra utilitie internacional, Engie.(Cabrita-Mendes, 2021) Apesar 

deste revés, é de esperar que a participação conjunta em futuros projetos por parte das 

utilities permitirá acelerar a descarbonização do sistema elétrico, e torna possível também 

a descarbonização da rede de gás natural, permitindo uma estratégia rumo à neutralidade 

carbónica mais eficiente do ponto de vista energético e financeiro. 

(Conselho_de_Ministros, 2020) 

Em Espanha, a estratégia para o hidrogénio verde, advém da estratégia europeia, com o 

mesmo foco que em Portugal, na descarbonização dos sectores com maior dificuldade na 

eletrificação para a sua descarbonização. No entanto, a mesma possui uma particularidade 

relativamente a estratégia portuguesa, no que toca ao coupling do sector elétrico com o 

de gás natural, não sendo claramente mencionado o mesmo como em Portugal, dando 

muito mais foco na questão da interoperatividade entre os sectores na forma de uso dos 

sistemas atuais de transporte e utilização das várias de energia. (España, 2020a) 
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Quanto aos objetivos até 2030 presentes na estratégia espanhola para o hidrogénio verde, 

pode-se apontar os seguintes: 

a) 4 GW de potência de eletrolisadores instalados; 

b) Utilização de pelo menos 25% de hidrogénio verde em indústrias que 

utilizam hidrogénio;  

c) Pelo menos 5000 veículos ligeiros e pesados de mercadorias com 

funcionamento a pilha de combustível de hidrogénio; 

d) No mínimo 100 postos de abastecimento de veículos a hidrogénio; 

e) Utilização em regime continuo de comboios movidos a hidrogénio verde, 

nas linhas de média e longa distância que ainda não tenham sido 

eletrificadas; 

f) Utilização sempre que possível apenas máquinas de handling nos 

aeroportos movidas a hidrogénio verde; 

Esta estratégia definida pela Espanha, é muito aberta e fomenta a participação dos vários 

setores económicos privados que tenham interesse na produção ou utilização deste novo 

vetor energético. Há que ter em atenção a composição do tecido empresarial industrial 

instalado em Espanha, com especial relevo para a indústria química, papel, cerâmica e 

alimentar, que representam cerca de 600 grandes empresas, todas elas possuem sistema 

de Cogeração, que obrigatoriamente terão de ser renovados para cumprir com as metas 

europeias. O hidrogénio verde pode ser a alternativa mais viável de descarbonização 

destes sistemas. (Bailera & Lisbona, 2018) 
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Figura 9 - Potencia instalada em Espanha de 1990 -2016(Bailera & Lisbona, 2018) 

 
Antes mesmo de analisar a estratégia de cada uma das utilities é necessário identificar 

alguns tipos de modelos de negócio adotados, e que estão identificados a nível mundial 

para a utilização do hidrogénio verde, pois os mesmos são determinantes na forma de 

atuar por parte de cada uma das utilities, sejam elas mais vocacionadas para a produção 

de energia ou para a comercialização de combustíveis fósseis. 
 

4.2 – Modelos de Negócio 
Os modelos de negócio tradicionais relativos à utilização de hidrogénio, são muito 

direcionados para o sector industrial, como uma necessidade do processo e não como um 

vetor energético com capacidade de descarbonizar, ou criar valor enquanto substituto dos 

métodos tradicionais de produção de energia elétrica e térmica.  

Como tal, surge a necessidade de criar novos modelos de negócio, que tenham a 

capacidade de ser implementados nas necessidades energéticas atuais e na otimização dos 

recursos, por forma a assegurar uma transição energética capaz, rápida e eficiente ao nível 

da geração e armazenamento, de forma dinâmica. (Bertuccioli et al., 2014) 

Um dos modelos de negócio mais promissor relativos à introdução de projetos de 

hidrogénio verde nas grandes utilities ibéricas, prende-se com a capacidade de poder 

realizar o chamado hedging de preços e arbitragem entre a produção de hidrogénio e 

eletricidade, quando os preços desta estão mais baixos do que considerado razoável para 
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o produtor. Nos modelos de negócio que consideram sistemas de armazenamento, são 

usados spreads temporais do mercado à vista referentes aos mercados de eletricidade.  

(Ferrero, Gamba, Lanzini, & Santarelli, 2016; Larscheid, Lück, & Moser, 2018) É 

frequente ocorrer situações em que o preço da energia elétrica no mercado spot está em 

baixa devido à elevada produção de energia renovável, principalmente se produzida por 

centrais eólicas durante os períodos noturnos.(Ketterer, 2014)  

Todos modelos de negócio mencionados assentam na capacidade de produção de 

hidrogénio verde utilizando o chamado Power to Gas. O esquema representado na 

Figura10 ilustra de forma simplificada o mesmo. 

 

 
Figura 10 - Sistema de produção de hidrogénio com origem em fontes renováveis, Power to Gas, (Ferrero et al., 

2016) 

 
Nos sistemas PtG (Power to Gas), podemos utilizar o hidrogénio puro para uso final e 

armazenamento, ou podemos utilizar o hidrogénio em conjunto com o CO2 para produção 

do chamado Syngas (gás natural sintético). Sendo que este último tem a particularidade 

de na maioria dos casos, poder ser utilizado nos sistemas atuais sem alterações técnicas 

substanciais. No entanto, o Syngas necessita de CO2, que deverá ser obtido a partir da 

captura nos sistemas de biogás. (Baumann, Schuster, & Moser, 2013)  

Ambos os sistemas sendo viáveis têm fins na sua utilização um pouco diferentes, bem 

como vantagens e desvantagens diferentes mediante as utilizações finais.  

No caso da produção de hidrogénio verde puro para utilização final, temos a possibilidade 

de utilizar diretamente em processos industriais que necessitem deste, criando assim uma 
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simbiose entre a produção e o consumo. A possibilidade de utilizar também nos 

transportes, principalmente pesados de longo curso através de células de combustível, ou 

a possibilidade de armazenamento para posterior utilização, como será o caso da sua 

utilização em sistemas de produção de energia elétrica para otimizar a intermitência de 

produção das renováveis, sem necessidade de aumentar a complexidade dos sistemas.  

O armazenamento puro ou mistura na rede de distribuição de gás têm algumas 

desvantagens visto que será necessário pressurizar o hidrogénio, reduzindo assim a 

eficiência total do sistema, por um lado. E quanto à mistura na rede de gás, a mesma ainda 

não é plenamente consensual, visto que a possibilidade de fugas é mais elevada, devido 

a molécula de hidrogénio ser mais pequena do que a do gás natural, e a sua densidade 

energética ser também inferior, o que fará com que o poder calorífico no sistema seja 

reduzido. Atendendo que os efeitos da mistura em pipeline do hidrogénio com o gás 

natural, mesmo os descritos anteriormente, na operação e gestão das redes de distribuição 

ainda não estão estudados em detalhe, urge a necessidade de mais estudos para clarificar 

todas as questões, principalmente quando se começa a subir a percentagem de hidrogénio 

contida no fluxo. (Jingxuan, Lin, Bin, Peng, & Weidong, 2021; Melaina, 2013) 

  

Já no que toca ao Syngas é bastante mais consensual a sua utilização e armazenamento 

em sistemas de gás natural atuais, (dependendo da sua composição e origem), visto ter 

uma dimensão superior ao hidrogénio e ter uma densidade energética também superior. 

Contudo, tem a desvantagem de necessitar de utilizar métodos de captura de CO2 a partir 

de fontes de origem renovável e o processo necessitar de utilizar um metanisador para a 

união entre o hidrogénio e dióxido de carbono, o que fará reduzir consideravelmente a 

eficiência do sistema (cerca de 20%) em comparação com o uso direto de hidrogénio sem 

necessidade de compressão. Para além deste ponto também pode ser necessário em certas 

aplicações, como utilização em sistemas de cogeração ou centrais de ciclo combinado, de 

um sistema de purificação, devido ao nível de qualidade que o combustível tem de ter 

para estes sistemas. (Baumann, Schuster, & Moser, 2013; Ferrero et al., 2016; IRENA, 

2020a; Roddy, 2013) 

Tendo em consideração as possibilidades de modelos de negócio referidas anteriormente, 

com as diferentes alternativas de produção, utilização e armazenamento de hidrogénio 

verde puro ou syngas, é possível perceber que todos se ajustam perfeitamente ás 
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necessidades de descarbonização das utilities, e aos seus modelos de negócio corrente. 

Isto considerando que as grandes utilities têm acesso ao conhecimento técnico 

especializado, possuem centrais de produção de energia elétrica renovável de grandes 

dimensões, tanto solar com eólica e, para além disso, possuem o conhecimento de 

mercado necessário para responder as necessidades atuais e futuras, derivadas das 

estratégias de descarbonização. Não se pode descartar a possibilidade de existência de 

fusões ou parcerias estratégicas entre várias empresas, sempre que as mesmas 

potencializem os modelos de negócio ou como forma de ganhar dimensão para poder 

competir num mercado fora do espectro de atuação atual. 

  

4.3 – Exemplos de Estratégias em Curso na Península Ibérica 
Considerando as estratégias adotadas por Portugal e Espanha, no seguimento da estratégia 

europeia para o hidrogénio verde, podemos perceber a clara vantagem a nível interno e 

externo que esta pode trazer para a península ibérica. Desde logo, o facto da sua 

localização geográfica ser bastante favorável à produção de energias renováveis, tanto 

solar como eólico, derivado do facto de ter um dos maiores índices de número de horas 

equivalentes solares e de condições de vento favoráveis durante o período noturno.  

(Perpiña Castillo, Batista e Silva, & Lavalle, 2016; Sadorsky, 2021)  
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Figura 11 - Potencial para instalação de sistema de produção de energia solar fotovoltaica na Europa (Perpiña 
Castillo et al., 2016) 

 
O facto de ambos os países terem uma dependência energética elevada, com a 

consequente necessidade de importação de combustíveis fósseis, é também crucial e um 

ponto a favor da implementação de estratégias de produção de hidrogénio verde, 

reduzindo assim a necessidade de importação e consequentemente ajudando a balança 

económica. É também de referir que utilizando todo o seu potencial para a produção de 

energia renovável, a Península Ibérica pode tornar-se num exportador de energia para 

países com necessidade de descarbonizar a sua economia. 

Não obstante, tendo em consideração as restrições a nível das interligações elétricas 

existentes, entre a Península Ibérica e o resto da Europa, pode perspetivar-se o hidrogénio 
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verde nas suas diversas formas, como uma alternativa viável para a exportação, criando 

assim um novo mercado. Sendo este um cenário económico de alto relevo para as grandes 

utilities da Península Ibérica, visto que poderá alavancar a sua área de atuação e 

consequentemente o seu crescimento económico.  

 

 
Figura 12 - Estimativa de custo de produção de hidrogénio verde a partir de sistemas renováveis híbridos (solar e 
eólico) a nível mundial (IEA, 2019) 

 
Assim tendo em conta todos os fatores relevantes já mencionados, as estratégias nacionais 

de Portugal e Espanha, e os modelos de negócio identificados, podemos verificar qual 

tem sido o foco e o desafio encontrado pelas utilities, e para isso, a melhor forma de 

análise, passa por analisar os projetos em curso ou estratégias anunciadas por parte de 

algumas das referências no sector ibérico. Para tal foram selecionadas duas das maiores 

utilities de cada país, a EDP em Portugal e a Iberdrola em Espanha.  

 
No caso da EDP é notório que ainda se encontram numa fase inicial no que toca a projetos 

de produção e utilização de hidrogénio verde em particular. Prova disso foi a criação no 

início de 2021 da nova unidade de negócio H2 Business Unit, vocacionada apenas para 

estudar e procurar projetos associados à produção de hidrogénio proveniente de fontes 

renováveis. No entanto têm sido dados passos para a utilização de hidrogénio, como é o 

caso do projeto piloto FLEXnCONFU, vocacionado para a utilização de hidrogénio em 

centrais de ciclo combinado. Pressupõe a produção de hidrogénio por meio de um 

eletrolisador de 1MW, durante as fases de paragem ou de baixa carga, sendo o mesmo 

armazenado para possível utilização durante as fases de arranque até os grupos geradores, 

que neste momento funcionam apenas a gás natural, chegarem a plena carga. Este projeto 
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vai possibilitar que seja estudado o comportamento dos sistemas atuais aquando da 

mistura com hidrogénio e os custos operacionais em que se incorre.  

Outros projetos em parcerias, como o chamado Green Flamingo Project, situado em 

Sines com âmbito europeu e financiado no seguimento dos projetos IPCEI (Important 

Projects of Common European Interest), estava em curso para a produção de hidrogénio 

verde em parceria com outras utilities Portuguesas como é o caso da Galp, no entanto 

tanto EDP como Galp abandonaram o projeto, não dando assim seguimento aquilo que 

seria o inico do referido na estratégia Portuguesa como sector coupling ou uma parceria 

estratégica para a criação de um mercado de produção de hidrogénio com capacidade de 

exportação internacional.(EDP, 2021; Joana Petiz, 2021; News, 2020) 

 

No caso da Iberdrola, a aposta tem sido muito forte no setor das renováveis em particular 

nos parques de produção de grandes dimensões de energia solar fotovoltaica, assim com 

o aparecimento da estratégia europeia para o hidrogénio e o assumir por parte do governo 

espanhol das metas para descarbonização, em que se inclui a produção e introdução do 

vetor energético hidrogénio verde no mix, abriu a porta para a exploração deste negócio 

rapidamente. A estratégia da empresa passa por aproveitar todo o conhecimento 

resultante do negócio atual, com a implantação de grandes centrais renováveis, e o 

conhecimento do tecido industrial espanhol derivado da sua atuação no retalho de energia 

elétrica.  

Exemplo disto é o projeto situado em Portullano, em que esta a ser contruído um parque 

solar fotovoltaico de 100MW, um sistema de armazenamento de energia elétrica de 

20MWh e o um eletrolisador com capacidade de 20MW de hidrogénio. Neste projeto a 

utilitie espanhola realizou uma parceria com a indústria local a Fertiberica, (fabrica de 

produção de fertilizantes), que irá adequar os seus processos, para poder utilizar 

hidrogénio verde e assim conseguir produzir fertilizante verde, bem como reduzir o 

consumo de gás natural em cerca de 10%. Este projeto prevê um investimento de 150M€ 

e a redução de emissões na ordem das 39.000 tCO2/ano, num crescimento esperado até 

aos 800MW de potência em hidrogénio verde, prevendo assim o valor de investimento 

total de 1,8B€.(Hydrogen, 2020; Iberdrola, 2020) 

Comparando os dois casos é possível verificar que a Iberdrola se encontra num estado de 

desenvolvimento de projetos de produção de hidrogénio verde bastante mais avançado 
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do que a EDP. É relevante perceber que este estado mais avançado por parte da Iberdrola 

deve-se em grande parte a uma estratégia por parte da empresa já de longa data assente 

na produção de energia por meio de fontes renováveis, em contrapartida com a EDP, que 

tem vindo a descarbonizar o seu portefólio e criando estratégias de criação de valor 

associadas a essa descarbonização. 

 
 

4.4 – Riscos 
 
Todas as estratégias têm riscos associados e as desenhadas pelas utilities ibéricas não são 

exceção. Entre os riscos mais relevantes estão os seguintes:  

• as estratégias nacionais e europeias sofrerem alterações substanciais deixando de 

promover o hidrogénio verde e passando a promover outros vetores energéticos 

como o hidrogénio azul ou a energia nuclear;  

• a necessidade de criação de procura comercial para o hidrogénio verde não crescer 

na ordem de grandeza esperada, não criando assim as condições de escalabilidade 

necessárias para as tecnologias terem uma redução significativa de preço e uma 

adoção em larga escala consequente;  

• o risco de não ter os apoios necessários para serem os first movers de mercado por 

parte dos governos com a criação de regulação adequada, criando assim um 

entrave ao desenvolvimento do mercado;  

• a não criação de regulação a nível europeu para harmonizar as condições entre os 

vários países; 

• os avanços tecnológicos, com o possível aparecimento de tecnologias mais 

avançadas e com capacidade de tornar as formas atuais de produção de hidrogénio 

obsoletas, fazendo assim com que os projetos tenham uma redução no tempo de 

vida, devido a eficiências mais elevadas; 

• a possibilidade de países de fora da União Europeia produzirem os equipamentos, 

e hidrogénio verde com custos mais reduzidos, tornando assim difícil a 

competitividade para as utilities locais; 

• as alterações climáticas, devido a possibilidade de modificações nos padrões 

atuais de número de horas de sol e vento, para a produção de energia renovável; 
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Estes são alguns dos riscos mais relevantes tendo em consideração os documentos 

disponibilizados pelas utilities bem como as estratégias e modelos de negócio analisados, 

podendo existir outros ainda, como o a questão de crescimento da economia mundial, 

com a possibilidade de redução do capital disponível para investir ou mesmo o 

aparecimento de outras fontes de energia renovável. (IEA, 2019) 
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5 – Conclusões 
 
5.1 – Conclusões gerais 

A descarbonização da economia é um dos desafios mais prementes dos nossos 

tempos, com as alterações climáticas cada vez mais presentes no nosso dia a dia e os seus 

efeitos na vida Humana conforme a conhecemos. Assim sendo, todos os países estão a 

dar cada vez mais relevo e preponderância a políticas que permitam mitigar e anular os 

efeitos das alterações climáticas. A criação de vários protocolos e estratégias é reveladora 

deste mesmo desígnio. Sabendo que não podemos continuar a consumir os recursos do 

planeta de forma desmedida e a queimar combustíveis fósseis sem nos preocuparmos com 

os efeitos colaterais das emissões resultantes, torna-se imperativo a descarbonização dos 

vários setores emissores. 

Um dos principais setores é o da produção energética, gerido pelas grandes utilities, que 

despertam agora para uma alteração no seu modus operandi, derivado da pressão e 

despertar por parte do mundo para a problemática das alterações climatéricas, apesar das 

mesmas já terem sido reportadas por parte da comunidade científica há mais de 100 anos.  

Surge a necessidade de criação de alternativas a queima de combustíveis fosseis, que não 

resultem em emissões de CO2 ou outras que potencializem os problemas atuais. Devido 

a não ser uma alteração simples no sistema energético existente atualmente, alguns países 

ou conjunto de países como a união europeia, optaram por indicar qual o caminho que 

pretendem adotar para esta revolução energética. No caso em particular da união europeia 

em que tem uma dependência energética de países como a Rússia, torna-se ainda mais 

imperativo olhar para os recursos energéticos renováveis que é capaz de gerar, para assim 

conseguir não só descarbonizar a sua economia e mostrar o caminho a países fora do seu 

espectro, mas também tornar a sua economia mais resiliente e capaz de criar valor 

decorrente de ser um fornecedor de equipamentos e principalmente conhecimento, capaz 

de criar assim um valor acrescentado para a mesma. Sendo que as energias renováveis 

começam cada vez mais a ter um peso maior no mix energético, surgia a necessidade de 

criar uma alternativa ao carvão e ao gás natural. Assim aparece o foco no hidrogénio 

verde, com a sua capacidade energética e a possibilidade de armazenamento bastante 

elevada, bem como o atual estado da utilização desta tecnologia estar no seu início, faz 

deste vetor uma alternativa adequada. No entanto este foco no hidrogénio verde tem as 
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suas condicionantes, sendo a maior delas neste momento o custo de produção. Tal como 

foi referido na análise económica, o custo atual está bastante acima do custo para a 

produção de hidrogénio proveniente de combustíveis fosseis e esta fortemente 

dependente do custo relativo a eletricidade necessária para a sua produção, bem como 

dos equipamentos de produção em particular dos eletrolisadores. Da análise efetuada, 

prevê-se a redução destes custos ao longo do tempo, fator animador, tal como aconteceu 

com outras tecnologias nos últimos anos (exemplo disto é a queda do custo na instalação 

e operações de grandes centrais solar fotovoltaicas).  

A Península Ibérica em particular, dentro da união europeia, assume um papel 

preponderante, visto ter as condições ideais para a produção de energia renovável tanto 

fotovoltaica como eólica, derivado das condições climatéricas do seu posicionamento 

geográfico. Considerando estas condições e a dependência energética tanto Portugal 

como a Espanha, foram dos primeiros países a formalizar a sua estratégia para a 

implementação de uma economia e atuação associada ao hidrogénio verde. Isto fez com 

que se tornasse pertinente a verificação de qual seriam as estratégias e posicionamentos 

das utilities que atuam localmente para se adaptarem a esta situação.   

Assim após verificar as estratégias, modelos de negócio e riscos envolvidos, conclui-se 

que as utilities têm um fit perfeito. Isto porque como estudado elas necessitam de 

descarbonizar, as que ainda possuem ativos de geração por meio de combustíveis fósseis, 

decorrente das politicas europeias e legislação cada vez mais apertada relativa as emissões 

e uso de combustíveis fósseis na geração de energia e utilização final dos combustíveis, 

os custos decorrentes da operação das centrais convencionais ser cada vez mais elevada 

(devido ao custo não só com os combustíveis, mas também com a necessidade de obter 

licenças de emissões no mercado de carbono que assume uma tendência de crescimento). 

Também não é menos relevante a pressão social por parte dos utilizadores para que 

tenham alternativas mais limpas e com menor impacto no ambiente. No entanto com os 

custos presentes torna-se a adoção do vetor ainda uma incógnita pois terá de existir uma 

predisposição, pelo menos no momento presente, por parte do utilizador para pagar mais 

para ter uma energia mais limpa. Futuramente poderá até não ser assim, até pela indicação 

dos preços dos últimos leilões de energia solar fotovoltaica que ocorreram em Portugal, 

onde se atingiu o valor por kWh mais baixo a nível mundial, mas até lá os preços nos 

mercados de futuros e spot têm subido. Com a produção de energia elétrica por parte das 
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utilities a passar a ser quase na sua totalidade proveniente de fontes renováveis, e como 

referido, com a pressão a nível política e regulatória para a adoção do vetor energético 

hidrogénio verde, surge uma excelente oportunidade de novos negócios.  

Em primeiro lugar a possibilidade de aumentar a potência de renováveis instalada 

garantindo que poderão amortecer o impacto da sazonalidade, considerando que em 

alturas que existam excedentes de produção, poderão armazenar a energia sobre a forma 

de hidrogénio para à posteriori utilizarem para a produção de energia elétrica, com a 

queima de hidrogénio ou equivalente, durante os períodos de maior quebra por parte das 

centrais renováveis, utilizando o conceito Power-to-Gas e o seu reverso. Isto vai permitir 

o chamado hedging ao preço de energia a considerar nos projetos e assim potenciar o 

retorno de investimento do mesmo.  

Outro ponto importante será a questão da possível introdução de hidrogénio na rede de 

distribuição de gás natural, que será mais uma forma de diminuir o custo de importação 

do gás e potencializar ativos renováveis com a produção de hidrogénio. Esta mistura ainda 

que parcial poderá inclusivamente servir como armazenamento de energia dependendo 

da quantidade de hidrogénio a misturar. Outro modelo de negócio identificado e que esta 

em implementação, é o da produção de hidrogénio verde para exportação para outros 

países com necessidades de descarbonizar e que não têm recursos para tal, sendo este 

modelo de negócio bastante interessante principalmente para os países produtores, pois 

será uma forma de equilibrar as suas balanças comerciais.  Existe também outro fator que 

é a introdução do hidrogénio verde no setor de transportes de longo curso, que para as 

utilities que operam no sector dos combustíveis automóveis poderá ser um recurso valioso 

e que valorizará a infraestrutura retalhista que já possuem.  

Ainda assim apesar de todos os benefícios presentes identificados e que estão a ser 

desenvolvidos por parte das utilities, não se pode deixar de referir os inerentes à 

implementação do hidrogénio verde. Exemplo disso foi a desistência por parte de duas 

das grandes utilities portuguesas do projeto H2Sines, devido a terem dúvidas 

relativamente ao modelo de negócio apresentado, que se baseia grande parte no 

pressuposto que o hidrogénio produzido será para exportação a ser adquirido por um só 

país em grande parte. Isto demonstra a incerteza que alguns dos grandes players de 

mercado têm relativamente ao que poderá ser o futuro, mas, no entanto, todas as 

indicações dadas pelos mesmos apontam para que o hidrogénio terá um papel relevante 
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no mix energético. Existem ainda todos os riscos associados a ser uma nova tecnologia 

que com o desenvolvimento que o setor energético tem no momento, pode ser suplantada 

por outra mais capaz, sendo sempre um risco associado aqueles que apostam a estar entre 

os primeiros no que toca a adoção de novas tecnologias. Ainda existe o claro risco de 

associado ao crescimento do mercado ibérico no que toca à utilização de hidrogénio, pois 

terá de estar assente na premissa que este vetor pode e deverá substituir o gás natural 

sempre que for tecnicamente possível.  

Sendo o setor elétrico e dos combustíveis um dos mais regulados tanto a nível de Portugal 

como da Espanha, é de esperar que as regras para o hidrogénio sejam mais claras a nível 

do mercado e da sua atuação, por exemplo como será remunerado o hidrogénio que seja 

introduzido na rede de gás natural, algo que ainda não está bem definido. Isto leva a 

desconfiança e à incerteza, que provoca retrocesso por parte das utilities na hora de 

realizar os investimentos necessários. Também é necessário que exista uma regulação 

especifica dentro da união europeia, para que todas as utilities tenham o acesso de forma 

justa ao mesmo. Outro fator que as utilities terão que ter em conta na hora de realizar os 

investimentos serão sempre as questões das alterações climatéricas e no que as mesmas 

poderão influenciar na produção de energia renovável que poderá ser ou não utilizada 

para a produção de hidrogénio. Porque se não existir energia elétrica renovável suficiente 

não será possível potenciar os investimentos feitos no hidrogénio verde. 

Apesar destes riscos todos, podemos concluir que a Península Ibérica e as utilities aqui 

presentes têm todas as condições para aproveitar este novo desígnio traçado pela 

comissão europeia, e mitigar os mesmos com a adoção do hidrogénio verde como vetor 

energético. Pois este será essencial para a descarbonização, beneficiam bastante pelo 

posicionamento geográfico e estratégico da península ibérica que possui uma propensão 

para a produção de energia de fontes renováveis e tem condições para criação de um 

mercado interno que necessita de criar obter formas alternativas para diminuir a 

importação de combustíveis. Apoiadas ainda nas estratégias dos países que também 

pretendem ter a possibilidade de passar de consumidores para produtores e exportadores 

de energia renovável. Assim é de esperar que no futuro próximo e conforme anunciado 

pelas várias utilities presentes nos dois países, comecem a surgir variadíssimos projetos 

dentro dos modelos de negócios apresentados para potencializar atuais sinergias com os 

atuais e realizar a passagem dos atuais que utilizem fontes fosseis para fontes renováveis. 
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Assim   após a analise das estratégias e riscos associados já enumerados pode-se dizer 

que os modelos de negócio que conseguem mitigar melhor os mesmos, são aqueles em 

que existem sinergias entre os atuais modelos de negócio e os novos decorrentes da 

produção e venda de hidrogênio verde, potenciando e diversificando as áreas de atuação 

de cada utilitie. Entre os quais os modelos de negócio assentes no armazenamento de 

hidrogénio verde para utilização em períodos de quebra de produção renovável, 

utilizando assim como combustível,  ou a produção de forma descentralizada para uso em 

instalações com necessidades de hidrogénio, ou que pretendam converter sistemas não 

possíveis de ser eletrificados.
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