MANIIFESTO PARA
P
A RECUPER
R
RAÇÃO DO CRESC
CIMENTO
O
E ESTABILIZAÇÃO
O ECONÓ
ÓMICA PÓ
ÓS‐COVID
D19
Portugaal está a passsar pela maior recessãão de que há
h memóriaa, que requeer políticas vigorosas e
apropriadas para recuperar
r
a economia e relançarr o crescimeento. Não h
há margem
m para erross
oderão custtar caro a esta
e
e às gerações
g
seeguintes. A principal ccausa da nossa quase
e
que po
estagnaação nas d
duas décadas anteriorres foi a má
m aplicaçãão dos reccursos, resu
ultantes de
e
políticas económiccas e decisõ
ões empresariais errad
das, de que a crise eco
onómica e bancária
b
éa
evidênccia mais fortte das suas pesadas co
onsequênciaas.
O país não
n pode mais
m uma veez embarcar numa aveentura como
o a Estratéggia do Hidro
ogénio, que
e
absorveerá uma parte
p
significativa doss recursos, financiand
do projecto
os sem ren
ntabilidade,,
usando tecnologiaas que, por não estarem ainda dominadas, só vão fazer subirr custos dee
produçãão e preçoss no consum
midor, ou onerar
o
o co
ontribuinte, via subsídiios do Estado, e assim
m
reduzir o crescimento.
d investim
mentos prod
dutivos, virrados para as exporttações, que
e
O que o País neccessita é de
odernização
o e dinam
mização daa estruturaa produtivva ou infrraestruturass
promovvam a mo
estratéggicas, que possam aumentar a produtividad
p
de e, assim
m, reduzir a pobreza e evitar que
e
continu
uemos a cam
minhar paraa a cauda daa União Eurropeia.
Não see compreendemas po
olíticas eco
onómicas, energética e a estraatégia do hidrogénio
o
proposttas pelo Go
overno num
m país com cerca de 2
20% de pob
breza, e a n
necessitar de
d um forte
e
investim
mento prod
dutivo para poder aum
mentar o seeu rendimento per cap
pita. Só com
m projectoss
viáveis, competitivvos, com um
ma adequado equilíbrrio no finan
nciamento e na partilh
ha de riscoss
o fundos públicos
p
affectos ao projecto
p
e o investimento privado, que au
umentem a
entre os
compettitividade n
no sector dos
d bens trransaccionááveis se poderá aumeentar a nosssa taxa de
e
crescim
mento poten
ncial, garanttir emprego
os bem rem
munerados e fomentar a coesão económica e
social.

A urgên
ncia de umaa nova Estraatégia de Crescimento
o

ois da quasse estagnaçção do rend
dimento peer capita do
os portugueeses nas úlltimas duass
1. Depo
décadas, Portugal está a soffrer a maior queda do
o PIB de qu
ue há mem
mória, peloss efeitos daa
política de lockdow
wn adotada pelo Goverrno, para evvitar os contágios do víírus.
mas estimattivas do Ban
nco de Porttugal e da C
Comissão Eu
uropeiaapontam para uma quedaa
As últim
do Prod
duto Intern
no Bruto (PIB)em 2020
0 próxima d
dos 10% ‐ uma
u
perda de 20 mil milhões de
e
Euros. Esta
E
evoluçção deve‐see à imprepaaração do governo,
g
à semelhança
s
a dos paísess europeus,,
para co
ombater a epidemia, quando co
omparado com as po
olíticas maiis eficazes dos paísess
asiático
os, com muito menoress custos eco
onómicos.
2. A reccuperação será
s
lenta, prevendo‐sseum cresciimento de 5,2%
5
para 2
2021 e 3,8%
% em 2022,,
pelo qu
ue só em 20
023 se podeerá recuperaar os níveis da pré‐crisse. Mas isto
o depende das
d políticass
que o governo
g
ado
otar. E deveemos alertaar que a um
ma crise eco
onómica tão
o profunda,, em que se
e
pediu uma
u
forte contribuição
o dos banco
os, se persp
petiva uma nova crise bancária, que
q levará à
necessidade de no
ovas capitaliizações das instituiçõess bancárias..
nceira. Paraa reduzir a dívida, que
e
3. A esta ameaça junta‐se outra que é a de uma crise finan
d de 134% do
d PIB, será essencial voltar a en
ntrar numaa trajectóriaa
deverá atingir o valor record
dente da díívida públicca, o que im
mplica regreessar a um excedente estrutural primário
p
de
e
descend
3% do PIB.
P Ora com
mo já nos encontramo
e
os com um record
r
na pressão
p
fiscaal, e o seu aumento
a
só
ó
levaria a uma redu
ução do creescimento económico,
e
a única opção é cortaar na despesa corrente
e
públicas e administraçção. Estará o governo
o
do Estaado e aumeentar a eficciência dass políticas p
conscie
ente desta necessidad
de? A interrvenção do
o Banco Ceentral Europeu (BCE) através daa
compraa maciça de obrigações poderá mitigar o problema, mas esta não se vai prolongarr
eternam
mente, e nãão substitui o cumprimento das reegras do Paccto Orçameental do Eurro.
4. O pro
oblema de base, que se
s põe com mais acuidade depois desta crisee colossal, é do desafio
o
do baixxo crescimeento da ecconomia po
ortuguesa, que tem mantido
m
um
ma trajectó
ória do PIB
B
potenciial de uma taxa de crescimento
o anual de 1,5%. Se não
n inverteermos esta trajectória,,
estamo
os a caminho
o da cauda da União Europeia
E
(EU
U), e agora com maior probabilidaade, devido
o
às marccas profund
das que a ep
pidemia cau
usou.
5. A UE tem disp
ponibilizado
o um conju
unto de ajudas aos Estados
E
Meembros que são umaa
nidade únicca para recu
uperar a eco
onomia. Só o programaa de “NextG
Generation EU” deveráá
oportun
proporccionar 26.1
1 mil milhõ
ões de Euro
os, em transferênciass e emprésstimos, adicionais aoss
fundos estruturaiss do Quadro Financeiiro Multian
nual de 202
21‐2027, de 29,8 milmilhões de
e
Euros. Irá este dinh
heiro ser caanalizado paara o reforçço da capaccidade produtiva das empresas ou
u
infraesttruturas esttratégicas?

6.A prin
ncipal causaa da falta de
d convergêência para a UE tem siido o desbaaratar dos recursos
r
do
o
país em
m projetos sem rentab
bilidade ressultantes da má gestãão pública e empresarrial. A crise
e
bancária, que já cu
ustou mais de
d 40 mil milhões
m
de Euros
E
aos co
ontribuintess, acionistass e clientes,,
nifestação mais
m visível destes erro
os. Teremoss aprendido com os nosssos erros?
é a man
7. Como acelerar o crescimeento? É essencial uma nova políítica econó
ómica consu
ubstanciadaa
numa Nova
N
Estratégia para o Crescim
mento, incorporando políticas
p
ecconómicas focadas naa
melhoria da comp
petitividadee das emprresas e refforço das exportações
e
s, coadjuvada por um
m
conjuntto de reform
mas políticaas para reforçar as instiituições e reevigorar a d
democracia
8. As no
ovas políticcas económ
micas devem
m abranger,, entre outrras, (i) deseenvolvimento do setorr
de cuidados de saúde,articulaando unidades públicaas,privadas e do sectorr social, pro
otegendo ass
populaçções da recorrênciaa da pand
demia e melhorand
do a equidade no acesso;(ii))
aperfeiççoamento do
d sistema de investiggação e ino
ovação emp
presarial,co
om o reforçço quer dass
ligaçõess
universsidade‐emp
presa
quer
das
competências
das
instituições
de
e
interfacce,designad
damente do
os centros tecnológicos
t
s e instituto
os de novas tecnologias,lançadoss
(PEDIP), estimulo à
no Proggrama Espeecífico de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa
P
investiggação tecno
ológica viraada para ass empresass e à inovaação empreesarial, assim como a
inserção
o de doutorrados nas empresas;(ii
e
i) investimeento nas inffraestruturaas de integrração com a
Europa,, nomeadam
mente nas ligações ferroviárias de
d bitola eu
uropeia do corredor atlântico;(iv))
re‐industrialização
o baseada na econ
nomia do conhecimento,na m
maior integração daa
biental,no aumento
a
daa
robótica,inteligênccia artificial e impressãão 3D,nas trransições digital e amb
orço da clusterização de base tecn
nológica(um
m
produtividade e daa dimensão empresariaal e no refo
n
clusteers tecnológicos em que
q o pais já
j tem umaa
novo Projeto Porter),robusteecendo os novos
materiais,bio
otecnologia,, tecnologiaas de inform
mação e comunicação,,ciências daa
base razoável – m
ndo o upgrrade tecno
ológico doss clusters ligados
l
aoss
saúde,aaeronáutica,mobilidadee‐e apoian
sectore
es tradicionaais;(v) captaação de Invvestimento Directo Esttrangeiro (IIDE) tirando
o vantagem
m
do proccesso de ree‐shoring e near‐shoriing que a crise
c
globall irá acelerar. Neste contexto
c
é
extremaamente importante teermos o ob
bjectivo de atrair trêss ou quatro
o grandes projectos dee
empressas integrad
doras, tipo Autoeuropaa, que aum
mentem as exportações
e
s e contribu
uam para o
desenvo
olvimento de novas empresass suas forn
necedoras que
q
depoiss também se tornem
m
exportaadoras; (vi) estímulos à aceleração da qualid
dade do cap
pital human
no através da
d melhoriaa
da qualidade da ed
ducação a to
odos os nívveis,designadamente ao
o nível dos programas escolares e
ncia aos professoress e aluno
os, e do reforço do
d ensino
o de carizz
da maaior exigên
profissionalizante,dada a faltaa dramáticaa de quadro
os interméd
dios especiaalizados; (vii) criação e
p
to estratégico do país; (viii) reforrma fiscal amigável
a
do
o
instituiççãoda capacidade de planeament
crescim
mento; e (ix)) reforma do sistema de
d justiça no
o sentido de permitir a resolução
o dos litígioss
num prrazo razoávvel e mediaante um processo eq
quitativo, co
om especiaal ênfase no
n processo
o
tributárrio e na adju
udicação dee direitos e obrigações entre invesstidores e o Estado.

9. Os 45
5 mil milhõees de Euross que Portuggal irá receber de tran
nsferências da
d UE até 2027
2
devem
m
ser maioritariamente canalizzados para o sector p
privado, e com
c
especiial preferên
ncia para a
ntexto,impo
orta dar enffase a uma politica ind
dustrial que
e
dinamizzação das eexportaçõess. Neste con
permitaa o lançam
mento dum novo PEDIP 5.0 com
mo apresenttado já em
m boa horaa pela AEP‐‐
Associação Empreesarial de Portugal,qu
P
ue possibilitte o reforçço da inovação emprresarial e a
DE e parcerias internaccionais com
m
aposta nas cadeiass de valor e na clusterrização refeerida,com ID
ncia nos várrios sectorees,contendo
o também uma
u
linha d
de reforço dos
d capitaiss
players de referên
os e do cresccimento em
m dimensão das empresas portugu
uesas.
próprio

As limittações da Política
P
Enerrgética até 2030

duto das p
políticas am
mbientais e
10.A política energética,quee tem sido apenas um subprod
erno e, em
m
climáticcas, merecee‐nos uma preocupaçção especial, perante as proposttas do gove
especiaal, a Estratéggia do Hidro
ogénio.
Consub
bstanciada num
n
projectto que prettende ser o maior jamaais lançado em Portugaal,cuja maiss
instrumen
valia in
ntrínseca nãão é justificada,apare
ece como meramente
m
ntal dos ob
bjectivos daa
descarb
bonização e da tran
nsição enerrgética e quepoderá consumirr substanciiais fundoss
europeus,o que nãão é compaatível com a utilização desses fundos para ap
poiarem pro
ojectos que
e
mização e modernizaçã
m
ão da estruttura produttiva,com um
ma equilibraada partilhaa
promovvam a dinam
de risco
os entre o seector privad
do e o secto
or publico.
A eficiência energéética da cascata do hidrogénio é m
muito baixa,, o seu man
nuseamento
o reveste‐see
de alta perigosidade, e a dep
pendência destas
d
tecn
nologias de metais preeciosos (platina), tornaa
mática a suaa massificaçção.
problem
11. A política
p
eneergética tem
m sido um dos outross factores de bloqueio do cresccimento. Oss
consum
midores porrtugueses já pagaram
m cerca de 22 mil miilhões de EEuros em subsídios à
produçãão, subsídio
os esses que
e não contrribuíram para o crescim
mento, e têm
m sido um desperdício
o
de recu
ursos, alimentando lóbiis poderoso
os, em detrimento daco
ompetitivid
dade e onerando até ass
classes mais desffavorecidas.. E os con
nsumidores são além disso resp
ponsáveis pela
p
Dívidaa
Tarifáriaa do Setor EElétrico que
e ascende a 3.000 mil milhões
m
de Euros.
O maior erro foi a introdução
o de tecnolo
ogias ainda imaturas, como
c
as eólicas em graande escalaa
e a solaar em men
nor escala, de forma maciça,
m
sem
m criação de
d valor acrescentado nacional e
empreggo. Entretaanto,o preeço médio de forneecimento dessas
d
eneergiasrenovváveis caiu
u
significaativamentecom a evolução tecno
ológica ocorrida. Se fo
osse hoje in
nstalada, o custo seriaa
entre40
0e 60% infeerior ao que
e ainda estamos a paggarpelos7 000
0 MW daa potênciain
ntermitente
e
instalad
da. O novo Plano Enerrgético prop
posto pelo governo prrevê a adiçãão de mais 11 GW atéé

2030 de eólicas e solar;Isto vai onerarr seriamentte a capacidade de ggeração, deevido à suaa
intermitência e falta de adeq
quação aoss períodos de maior procura,imp
p
plica a nece
essidade de
e
ntes para occorrer a estas falhas, aumentand
do a quantiidade de electricidadee
centraiss redundan
que já hoje
h é vendida a preço zero no meercado grosssista.
12. Um factor que continua a agravar as consequên
ncias negatiivas do pred
domínio dessa base de
e
tecnolo
ogias eléctriicas interm
mitentes(eólica e solar)) em Portugal é a red
duzida capaacidade dass
interligaações entree Espanha e França,faazendo com
m que a Ib
béria seja q
quase como uma ilhaa
eléctrica em relaçção ao conttinente eurropeu. Estee alargamen
nto do merrcado tornáá‐lo‐ia maiss
compettitivo, mas não
n deve seer utilizada para uma eexpansão das nossas eenergias intermitentes,,
uma veez que pagando os con
nsumidores portuguesees as tarifass a preços p
politicamen
nte (feed‐in))
elevado
os, levaria a que passásssemos a su
ubsidiar os cclientes eurropeus.
13. Há um princíípio simplees, que os nossos dirrigentes ain
nda não perceberam: a políticaa
uver uma redução
r
doss custos de
e produção,,
energéttica só conttribui para o crescimeento se hou
como é o caso da melhoria da eficiênciaa energéticaa, ou se esttivéssemos a substituirr uma fonte
e
de enerrgia mais caara por outrra mais baraata.
A introd
dução de fo
ontes de energia mais caras, que venham a substituir
s
ass mais baratas, poderáá
reduzir as emissõees de carbon
no, mas rep
presenta um
m sacrifício para
p
o nossso rendimen
nto e para a
dade,afectando as expo
ortações e o emprego..Na prática,, trata‐se du
um subsídio
o
nossa competitivid
a países mais
m poluido
ores. Ninguéém explicou
u isto aos cidadãos!
nosso aos
14. As alteraçõess climáticass representam um ggrande desafio para a humanid
dade, masé
é
essencial ter o sen
ntido das proporções. O país com maior partiicipação nas emissões de CO2 em
m
Dados da Co
omissão Eurropeia, Edggar) foi a Ch
hina contrib
buindo com 29,3% do total
t
global,,
2017 (D
seguind
do‐se os EUA com 13,8
8%. A Alemanha contribuía com 2,15%,
2
e Po
ortugal com
m uns meross
0,15%. Se dividirrmos a prroporção da
d emissão
o pela proporção da população
o mundial,,
verificamos que esste rácio é de 3,2 paraa os EUA, 1,97 para a Alemanha e apenas de 1,13 paraa
o, não só te
emos uma proporção
p
uzida na suaa contribuiçção para ass
Portugaal. Portanto
muito redu
emissõees globais, ccomo a nossa taxa já é muito inferior ao desttes grandes países.
Não tem
m, pois, fun
ndamento colocar no to
opo da agenda para o nosso bem
m‐estar, ou para
p
“salvarr
o climaa do planetta”, o objettivo de red
dução drástica do carb
bono: uma redução em 50% dass
nossas emissões aapenas redu
uz as emissões globaiss em 0,075%
%, com um
m elevado cu
usto para o
país, seguindo ass políticas climático‐‐ambientaiss propostass. Consequ
uentementee, a nossaa
m a Comisssão Europeiia de formaa
contribuição para as emissõees globais deve ser neggociada com
equitativa.

Os erro
os da Estraté
égia Nacion
nal para o Hidrogénio
H
(EN‐H2)

15. Não
o existe atté hoje nen
nhum país que tenhaa adotado um plano energético em que o
hidrogéénio ocupe um papel relevante, apesar das propostas de alguns grupos de interesse
e
tecnoló
ógico. Relató
órios de entidades cre
edíveis como
o a Agênciaa Internacio
onal da Energia (AIE), e
Universsidade de Oxford/Impe
O
erial College, considerram que existem aindaa muitas inccertezas do
o
ponto de
d vista tecnológico, e que as alternativas
a
s do seu usso não só são as mais caras naa
atualidaade, como aainda contin
nuarão a seer nos próxim
mos vinte anos.
a
16.Infellizmente, a Estratéggia Nacional para o Hidrogén
nio(EN‐H2) mantém as gravess
consequências do
o regime da
d Produçãão em Regime Espeecial que aapoiou preecocemente
e
tecnolo
ogias renovváveis inteermitentes e imaturaas,continuan
ndo a apo
ostar em tecnologiass
emergeentes e muitto arriscadaas para armazenar elettricidade à custa
c
dos co
onsumidore
es.
Na prod
dução de hidrogénio que
q é propo
osta,que é u
uma tentatiiva de armaazenagem indirecta dee
electricidade,devem ser os respetivos promoto
ores a sup
portar os inerentes custos dee
olvimento, com comp
participação
o limitada aos Fundos Europeus d
destinados à Ciência e
desenvo
Tecnolo
ogia, pois esstes sabem melhor avaaliar os risco
os do que os funcionárrios públicoss.
17. Com
m efeito,em
m termos de eletrolisadores propostos,com teecnologias capazes
c
de produzirem
m
hidrogéénio com pureza
p
suficciente para poder abaastecer célu
ulas de com
mbustíveis só existem
m
protótip
pos de 5 Megawatts
M
(
(MW).E
falaa‐se agora dum novo projeto no porto de Ostende
O
naa
Bélgica,, para arrancar em 2025 com uma
u
dimensão de 300
0MW.Tudo isto muito
o abaixo daa
dimensão prevista na EN‐H2 superior
s
a 1000
1
MW.
uropeia propôs um vassto program
ma de invesstigação e d
desenvolvim
mento (I&D))
18. A Comissão Eu
p
de hidrogéniio, com vistta a descarb
bonizar a geeração de eletricidade a partir dass
para a produção
fontes fósseis e o transportee pesado, sem contabilizar os custos
c
para famílias e empresas.
m envelopee
Portugaal assume‐sse como campeão mundial destee projeto, ao propor na EN‐H2 um
financeiro que é cerca
c
de 10
0 a 20% do total projeetado pela Comissão Europeia,
E
um país quee
do PIB da União.
U
Estee esforço de I&D deveeria ser sobretudo em
mpreendido
o
represeenta 1,6% d
pelas grandes
g
ecconomias como
c
os EUA,
E
Japão
o e Alemaanha. Ora, segundo a Agênciaa
Internacional da Energia, a Alemanh
ha, país co
om uma economia
e
16 vezes superior à
projeta investir 9 mil milhões de Euros até 20
030, quase o mesmo montante que Portugal!
nossa,p
19.A EN
N‐H2 aprovada pelo Governo e em
e discussão pública, pretende in
nstalar até 2030,2 GW
W
em eleetrolisadorees para pro
oduzir hidrogénio, com um cussto de 7 m
mil milhõess de Euros,,
destinados apenass ao consumo interno
o. O princip
pal uso seria a substittuição de 15%
1
de gáss
natural através dee injecção nas
n redes, e 5% no traansporte rodoviário paara o qual se
s pretendee
constru
uir entre 50
0 a 100 esttações paraa automóveis até 203
30, que se expandiria até 1 500
0
estaçõees até2040.

20. A única
ú
justificcação económica apontada é a ssubstituição
o de importtações de gás
g natural.
Ora, paara um pequeno país de econom
mia aberta não
n faz quaalquer sentido uma esstratégia dee
substitu
uição de im
mportaçõess, e mesmo
o assim só teria mériito se redu
uzisse o cu
usto para o
utilizador final. M
Mas não é isso que accontecerá; o custo do
o hidrogénio injetado,, apesar de
e
utilizar a energia ssolar, custará entre o dobro ou o triplo do gás, pelo que o consu
umidor final
verá a sua
s facturad
do gás subirr entre 15 e 30%.
21. Notte‐se ainda que, mesm
mo a introdu
ução de hid
drogénio misturado co
om metano na rede de
e
gás natural até um
ma percentagem da ord
dem dos 20%
% apontadaa na EN‐H2, carece da autorização
a
o
de Espaanha, porqu
ue a compo
osição do gás
g actualmente aceite
e na rede d
do Mercado
o Ibérico do
o
Gás, insstalada nos dois paísess, não o perrmite.E a Espanha não participa naa EN‐H2,nem se refere
e
no resp
petivo texto qualquer participação
p
o espanholaa na mesma.
movidos a hidrogénio apontada a EN‐H2não
22. A uttilização para abastecim
mento de automóveis
a
o
tem basse tecnológgica. O grau de imaturidade tecno
ológica revelado é bem
m evidente na
n confusão
o
entre a utilização d
do hidrogén
nio misturad
do com mettano na red
de de gás naatural, e a utilização do
o
hidrogéénio em célu
ulas de com
mbustíveis de
d veículos rrodoviários.
De facto, o hidrrogénio misturado co
om metano
o não pod
de ser utilizado em células dee
h
ssó poderá ser
s utilizadaa
combusstível, pelo que a redee de gás nattural misturrado com hidrogénio
para aq
quecimento
o. Por caussa deste problema, o
os cenários dos relató
órios acimaa indicadoss
apenas consideram
m viável noss próximos vinte anos a utilização
o em veículo
os pesados com baixass
emissõees.
23. Sub
blinhe‐se tam
mbém por outro lado que o hidro
ogénio é um
m gás muito
o leve e que
e por isso a
armazenagem de hidrogénio
o de elevado grau de pureza, exige cond
dições de muito
m
altass
mperaturas que
q implicaam custos e riscos de segurança muitíssimo
o
pressõees e muito baixas tem
elevado
os, e tendo
o de ser completam
c
ente separrada das in
nstalações de armazeenagem de
e
misturaas de metan
no e hidrogéénio.
Qualquer veleidad
de duma reede de disttribuição, ou
o exportaçção, de hid
drogénio a fim de serr
utilizado em células de com
mbustível (ttecnologia incipiente e com du
urabilidade curta),paraa
f
autom
móvel a pilhas de comb
bustível exiggiria uma no
ova rede de
e
permitir o abastecimento da frota
uição e arm
mazenagem
m específicaa, completaamente autónoma daa actual re
ede de gáss
distribu
natural com custoss mais elevaados e incom
mportáveis para a economia.
o os poucos automóveiis de passaggeiros existeentes no meercado são entre 3 a 4 vezes maiss
Mesmo
caros que
q ostradicionais, e só
s a generralização dee redes de abastecim
mento nos países
p
maiss
desenvo
olvidos – o que nenhum
m governo ainda anun
nciou – podeerá fazer baaixar o preço
o.
24. Seggundo a Com
missão Euro
opeia, o hid
drogénio cinzento pro
oduzido a partir do gáss natural, e
que a Galp
G já faz, custa
c
1,5 Eu
uros por kg. Se a este custo adicio
onarmos o custo de seequestração
o

do carb
bono emitiido, teremos um tottal de 2,5 Euros por kg, na prrodução do
o chamado
o
hidrogéénio azul. O chamado hidrogén
nio verde obtido por eletrólisee, a partir de fontess
renovávveis, custaria no mínim
mo, com a teecnologia existentes,
e
5 Euros por kg, podend
do, segundo
o
outras fontes,
f
atin
ngir um custto de produ
ução três veezes superio
or ao do hid
drogénio azul. Por isso,,
a Comisssão admitee avanços, na
n próxima década, para o hidrogéénio azul.
25. Atéé 2040 a EN
N‐H2 prevêê instalar 3 Gigawatts (GW) em eletrolisadores que se destinam
m
sobretu
udo a substiituir 50% do
o consumo em fuel e ggás natural das centraiis termoeléctricas, quee
se expaandiria a 5 GW
G até 205
50. Este prrojecto, de ttransformação da elecctricidade em
e gás paraa
depois voltar a produzir eletricidadeé uma das forrmas de arm
mazenar a energia pro
oduzida porr
fontes intermitent
i
tes, e que em Portugal já são largamente exccedentáriass em períodos de baixo
o
consum
mo horário. É um custto faraónico
o, de cercaa de 20 mil milhões d
de Euros, para
p
apenass
substitu
uir 10% do cconsumo fin
nal de energgia.
26. Não tem raccionalidade económicaa investir na produçção de hid
drogénio a partir dass
intermitentes, pelo
o menos no
os próximoss 10 a 15 an
nos. Hoje teem um custto muito mais
m elevado
o
que o hidrogénio
h
o
obtido
através do gás natural, e a Indústria do setor esspera uma redução de
e
cerca de 60% destee custo. Valle a pena essperar.
g
de eletricidad
de a partir desse
d
hidro
ogénio terá ainda custos elevados. De facto,,
Mas a geração
existe aqui
a
uma du
upla produçção, comum
m custoelevvado: primeeiro utiliza‐sse a energiaa solar paraa
produziir hidrogéénio e depois
d
vo
olta a uttilizar‐se o hidrogéénio paraa produzirr
eletricid
dade.Tomemos um custo da enerrgia renovável de 25 Euros
E
por Megawatt‐ho
M
ora (MWh),,
como a EN‐H2 refeere. Num cenário futu
uro otimistaa, já depois de forte ab
baixamento
o de custos,,
suponhamos que comum facctor de capacidade dee 50% se co
onsegue pro
oduzir hidro
ogénio, porr
0 Euros po
or kg (com
m a tecno
ologia atual é pelo menos 2 a 3 vezess
eletrólisse, a 1,70
superio
or).Armazen
nando este hidrogénio em cavern
nas no subssolo custa,p
pelo menoss, mais 0,30
0
Euros. Se
S este hidrogénio forr agora utiliizado para produzir eletricidade custa entre
e 100 e 200
0
Euros por
p MWh, o que é muito superiorr ao custo médio
m
dos 40
4 a 50 Euro
os por MWh
hdas fontess
alternattivas mais eficientes
e
a operar atuaalmenteem Portugal.
27. A localização
o da fábricca de hidrrogénio em
m Sines taambém levvanta dois problemass
importaantes, que não foram devidamente equacion
nados. O prrocesso deeeletrólise paara fabricarr
hidrogéénio, exige grandes
g
quaantidades de
d água purra, que não estão dispo
oníveis na região.
r
Paraa
a produ
uzir seria neecessário in
nstalar umaa fábrica de dessalinizaação da águ
ua do mar, a um custo
o
adicional de cerca de 20 Euro
os por MWh
h, que acressceria ao prreço final accima referid
do. A EN‐H2
2
r
que não só também
t
nãão existem na região, como
c
a suaa
refere a utilização de águas residuais,
destilaçção exigiria acrescidosccustos.

Há aind
da outro pro
oblema quee é o do tran
nsporte e armazenameento, pois aas cavernas disponíveiss
para o fazer
f
seriam
m as do Carrriço/Pombaal, que distaam cerca dee 300 km, onerando
o
ainda mais o
custo de produção
o.
d 2030 see prevê a eexportação de hidrogénio, mas nem a AEI
28. Só a partir daa década de
consideera a viabilid
dade de traansporte e comércio
c
in
nternacionaal no horizonte pretend
dido, pois o
custo de
d transpo
orte a méd
dia‐longa distância
d
é muito eleevado.Além disso, acttualmenteo
o
hidrogéénio produzzido por eletrólise é cerca
c
de 3 a 5 vezes mais caro do que o hidrogénio
o
produziido através de gás natu
ural,como é produzido
o em Portuggal nas refin
narias da Gaalp,pelo que
e
só uma forte reduçção dos cusstos o tornaria competiitivo a nívell internacional.
0 mil milhõ
ões de Euros, com a attribuição dee subsídios directos dee
29. A EN‐H2 prevêê investir 20
ou de garantias do Estaado a emprééstimos, devido às inceertezas existentes paraa
fundos europeus o
presários, nu
uma lógica de mercado
o. Trata‐se não só de um
u montan
nte extraord
dinário paraa
os emp
um paíss muitoendividado, como vai com
mpetir com necessidad
des urgentes de investimento que
e
terão de
d ser adiadas ou abaandonadas.. E não se deve cair no erro e pensar que ao obterr
subsídio
os da União
o Europeia se melhoraa a sua viab
bilidade, poiis esses fun
ndos poderiam sempre
e
ser utiliizados para aplicações alternativaas mais renttáveis, mesm
mo na área da energiaa. Foi esse o
erro mu
uitas vezes repetido no
os grandes projectos
p
do
os anos 200
00.
30. O EN‐H2 não gera crescim
mento econó
ómico, pois aumenta os
o custos dee produção para o país.
A maioria dos inveestimentos seriam em
m equipameentos importados da A
Alemanha e de outross
países, cujos produtores estaariam evideentemente muito interressados naa sua realizzação. Além
m
disso, não
n cria emp
prego nem valor acresccentado nacional significativos.
31. Não
o podemos repetir o maior erro naa introdução maciça daas renováveeis na décad
da dos anoss
2000 qu
ue foi o invvestimento em tecnolo
ogias que ainda estavaam imaturas. Entrar naa economiaa
do hidrrogénio em força como
o o Governo pretendee é repetir, com custoss ainda maiis elevados,,
esse erro. Os grandes projeto
os de investtigação e deesenvolvimento (I&D) deste tipo são para ass
g
cidade finaanceira, e com indú
ústria e siistemas de
e
grandess economias, com grandecapa
investiggação como
o a Alemanh
ha e os EUA
A. Até agorra a Aleman
nha apenass planeia invvestir umass
centenaas de milhõ
ões de Euross em prograamas experrimentais. Utilizando
U
u
uma
analogiia, ninguém
m
pensaria que Porttugal pudessse entrar agora
a
na co
orrida espaccial para co
olocar um homem
h
em
m
Marte!
o se compreeende uma estratégia deste tipo num país co
om cerca de 20% de pobreza,
p
ea
32. Não
necessitar de um forte invesstimento produtivo paara poder aumentar
a
o seu rendimento perr
capita.N
Não é de m
mais insistir que só com projeto
os viáveis,ccompetitivos,com umaa adequado
o
equilíbrrio no financiamento e na partilhaa de riscos entre os fundos públiccos afetos ao
a projeto e
o investtimento privado,que aumentem a competitivvidade no sector dos b
bens transaccionáveis se
e

poderá aumentar a nossa taxaa de crescim
mento potencial,garanttir emprego
os bem rem
munerados e
fomenttar a coesão
o económicaa e social.

