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CADEIAS DE ABASTECIMENTO DE HIDROGÉNIO VERDE: CARACTERIZAÇÃO E MODELAÇÃO 

Resumo 

Em 14 de Julho de 2021, a Comissão Europeia apresentou o “Fit for 55”, um pacote de propostas 

legislativas com vista a atingir a neutralidade carbónica em 2050, incluindo um objetivo intermédio de 

pelo menos 55% de redução de GHG (greenhouse gases) até 2030. Neste contexto surge a necessidade 

de substituição das energias de base fóssil por energias limpas (verdes) provenientes de fontes 

renováveis, onde o hidrogénio (essencialmente o verde) passa a ter um papel primordial. 

De acordo com o relatório da IRENA “World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway”, prevê-

se que, para atingir a neutralidade carbónica em 2050, a produção de hidrogénio verde e azul deverá 

passar dos atuais 1Mt anuais para os 614Mt em 2050. 

A Galp, sendo uma empresa que tem a energia no seu DNA, iniciou o seu percuso nos primeiros elos 

da cadeia de valor, com uma estratégia bem definida relativamente à geração de energia por fontes 

renováveis (na Peninsula Ibérica e Brasil), estando agora a percorrer os primeiros passos na produção 

de H2 verde, com alguns projetos que visam a descarbonização da industria na região de Sines. Com 

este projeto pretende-se desenvolver uma abordagem a nível nacional (por regiões) que crie as bases 

/ modelos transferíveis para outras geografias, onde seja efetuada uma caracterização exaustiva de 

toda a cadeia de valor, desde a forma como é alimentada a produção do hidrogénio (p.e. via PPA, 

geração local, fontes de água, processos de purificação de água), como deve ser efetuada a produção 

do hidrogénio (centralizada vs descentralizada, e respetivas tecnologias), como deve ser transportado 

até aos seus consumidores (utilização ou não de “carriers”), qual o tipo de armazenagem a utilizar e 

qual os potenciais end uses (como feedstock de processos industriais ou em aplicações energéticas). 

Como resultado final, para além da caracterização do mercado e de toda a cadeia de valor da produção 

de hidrogénio verde, pretende-se desenvolver uma ferramenta de modelação inovadora que permitirá 

apoiar a tomada de decisão na definição e planeamento deste tipo de projetos. 


