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Na 1ª Revolução Industrial o carvão foi a energia que permitiu a descolagem

industrial, tendo depois sido substituído pelo petróleo na 2ª Revolução Industrial,

começando aí a época do petróleo.
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A 3ª Revolução Industrial já foi liderada pela tecnologia e não tanto pela energia:

• tendo a eletrónica substituído a eletromecânica

• e os sistemas analógicos foram trocados pelos sistemas digitais.

• O gás natural como fonte de energia não só para produzir eletricidade, mas também para usos

domésticos e industriais.

Estamos agora na 4ª Revolução Industrial e em plena transição energética com o aparecimento em força 

das novas renováveis intermitentes, eólica e solar, que se vêm juntar a outras duas renováveis que já 

existiam há muito: 

• a hidroeletricidade, lançada em Portugal pelo nosso saudoso Professor de energia elétrica do IST e 

grande Ministro da Economia Ferreira Dias, 

• biomassa florestal que tem presença significativa em muitos países do globo e que em Portugal tem sido 

o parente pobre da politica de apoio às renováveis, devido a termos uma classe politica  sujeita ao 

politicamente correto de só pensar na eólica e na  solar como fontes renováveis…

Revoluções Industriais



No mundo desenvolvido, o petróleo vai perdendo importância relativa face ao desenvolvimento

das novas renováveis, estando até o clássico motor térmico de combustão interna a ser

substituído pelos motores elétricos nos veículos.
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O aumento da eficiência energética e os esquemas de produção para autoconsumo ,designadamente

através dos painéis fotovoltaicos, também contribuem para desacoplar o crescimento económico do

consumo de energia.

Mas estas novas renováveis, sendo intermitentes, produzem ao ritmo da natureza e não ao ritmo do

nosso consumo, pelo que precisam de “backup” térmico quando não há vento ou sol e há consumo,

enquanto não se desenvolverem esquemas de armazenamento junto a essas fontes que permitam

armazenar a produção quando não há consumo para a lançar na rede quando essa energia é

necessária.

Ora, estando o mundo ocidental a rejeitar o carvão na produção de eletricidade e não querendo alguns

países centrais nucleares, o gás natural aparece como o combustível ideal para assegurar a

transição dos combustíveis fosseis para as novas renováveis, assegurando o” backup” térmico

à intermitência dessas renováveis.
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1. A Transição Energética e o Fim da Era do Petróleo

• Seja como for, a era do petróleo já terminou no sentido em que o petróleo deixou de ser a grande energia

de referência, embora fisicamente ele não tenha acabado.

• O mesmo aconteceu com a pedra pois quando terminou a idade da pedra, a pedra não acabou fisicamente mas

foi substituída ou complementada por outros materiais.

• Mas devido à procura nos países em

desenvolvimento, o consumo de petróleo

ainda vai continuar a subir antes de

decrescer.

• E nos nossos países desenvolvidos, a grande

questão agora é substituir o petróleo no

setor dos transportes, uma vez que já não

se utiliza para produzir eletricidade,

reservando-o para aplicações industriais mais

nobres.
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2. O Hidrogénio nos Transportes

• Quanto aos transportes vai haver 
uma competição entre os veículos 
com motor elétrico alimentado a 
baterias (vulgo veículos elétricos) e 
os que terão uma pilha de 
combustível a alimentar esse motor 
elétrico. 

• Como a pilha de combustível é 
alimentada pelo hidrogénio, chamam-se 
então veículos a hidrogénio.

• Mas nos dois casos, VE e veículo a 
hidrogénio, o motor elétrico pode ser 
exatamente o mesmo, a sua 
alimentação é que é diferente, bateria 
ou pilha de combustível. 
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• Uma pilha de combustível é o inverso do 
processo de eletrólise da água. 

• Nesta, uma corrente elétrica atravessa a 
água, decompondo-a em oxigénio e 
hidrogénio.

• Na pilha de combustível injeta-se 
hidrogénio na pilha, o qual combinado com 
o oxigénio lá existente, vai produzir a 
corrente elétrica e água. 

• Por exemplo a Salvador Caetano já tem um 
excelente autocarro a bateria e 
desenvolveu agora um autocarro a 
hidrogénio, aproveitando o mesmo motor 
elétrico.

02
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• Por outro lado, decorre da 2ª Lei da 
Termodinâmica que qualquer 
transformação energética leva a uma 
degradação da energia utilizada. 

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

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

04
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E é conveniente referir que as pilhas de combustível utilizadas nos 
veículos a hidrogénio requerem um hidrogénio em elevado grau de 
pureza, pelo que não se poderá recorrer às redes de gás existentes, 
antes tendo de montar estruturas de distribuição novas. No estado 
atual, parece-me que o modelo da Florida será o mais realista.

No caso português devemos ser neutros tecnologicamente, não

tentando impor escolhas tecnológicas aos consumidores. Os

governos devem impor os standards ambientais que entendem

e depois os produtores farão as respetivas apostas e os

consumidores escolhem.

Nos automóveis os VE levam grande avanço em relação aos 
veículos a hidrogénio, são mais baratos e já começam a ter 
redes á escala nacional, coisa que não acontece com os veículos 
a hidrogénio. 

Por isso será mais fácil para estes o começarem por frotas à 

escala regional ou municipal. OS VE com bateria de ião-litio levam 

uma vantagem incomparável em relação aos de hidrogénio(5.2 milhões 

contra apenas uns meros 7 mil a hidrogénio) e grandes empresas 

como a GM e Daimler-Benz acabam de anunciar que vão abandonar a 

via do hidrogénio, embora a Toyota continue a apostar no veiculo a 

hidrogénio.



Nos aviões e navios de longo curso parecia que o peso das baterias condenava a solução a baterias,

favorecendo o hidrogénio.

• Mas A TESLA está a desenvolver camiões a baterias e diz que o hidrogénio não tem hipóteses. A ver

vamos...
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2. O Hidrogénio nos Transportes

Mas Portugal já está a montar a rede MOBI-

E para carregar as baterias dos VE.

Iremos agora começar a montar uma nova

para carregar os veículos a hidrogénio?

• O governo estipula na RCM uma meta

obrigatória de 100 a 150 estações de

abastecimento a hidrogénio em 2030.

• Será isto realista? E a que custo?
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2. O Hidrogénio nos Transportes
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Mas importa salientar que a estratégia da Comissão Europeia era substituir o 
transporte ferroviário de mercadorias de longo curso pelos modos marítimos e 
ferroviário, e não propriamente por camiões elétricos ou a hidrogénio. 

Por outro lado, na ferrovia a eletrificação das linhas principais resolve o

problema da descarbonização. O problema põe-se em linhas secundárias em que

não faz sentido elas serem eletrificadas devido à baixa densidade de tráfego, tendo ai

que se optar substituir a locomotiva a diesel por uma a bateria ou pela pilha de

combustível.

No estado atual da tecnologia, parece mais barata a solução a baterias. Em Portugal 

a Salvador Caetano está a fazer com a CP um projeto de reconversão das 

locomotivas a diesel para o hidrogénio.

Nesta matéria importava que no chamado corredor atlântico se construíssem linhas 

mistas de bitola europeia para ligar o nosso sistema ferroviário à Europa e possibilitar 

o transporte quer de passageiros quer sobretudo das nossas mercadorias que 

exportamos para os mercados europeus.
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• Como pano de fundo a todos estes modos de transporte poderemos ainda vir a ter os combustíveis de baixo

conteúdo de carbono, como os biocombustíveis, e lá para 2040 talvez tenhamos os chamados

combustíveis sintéticos, os “H2 based synthetic fuels”,que incluem uma variedade de combustíveis

líquidos e gasosos baseados em carbono e hidrogénio, como por exemplo o querosene sintético para

os aviões ou o diesel sintético para os automóveis, os quais preservariam as frotas existentes que

utilizam os atuais combustíveis fósseis.

• A nossa quota de transporte de mercadorias

por ferrovia é muito baixa e aí o governo

português nada faz para tirar os camiões das

estradas e descarbonizar os transportes!

• A descarbonização para os sucessivos governos

PSD/CDS e PS que temos tido é apenas meter

mais renováveis intermitentes na rede, apoiar o

veículo elétrico e agora o hidrogénio...
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3. AS CONSEQUENCIAS ECONÓMICAS DOS 
SOBRECUSTOS NA ELETRICIDADE

( Abel Mateus “Conseguirá Portugal escapar à cauda da União Europeia?” Observador 11 de Dezembro de 2020)

Milhões Euros

Contribuintes, acionistas, obrigacionistas, 

depositantes –CUSTOS DA CRISE 

BANCÀRIA

51 821

Sobrecustos da eletricidade 21 465

SCUTS (PPPs) 7 046

Expo 98 + Estadios Euro-2004 1 908

Total 82 240

Quadro 1: Estimativas da Má Afetação de

Recursos na Economia Portuguesa (1995-2019)

Memo: PIB em 2000 -126 331 Milhões de 
euros

Quadro 2: Sobrecustos Eletricidade Acumulado

2004-2020 em milhões de euros

Milhões Euros

Eólicas 7 289

Solar 1 174

Biomassa 632

Outras Renováveis 1 616

CMECs 3 532

CAES 2 717

Co-Geração 4 890

Custos Concessão BT 4 163

Garantia de Potência 189

Estabilidade dos preços Ras 709

Total 25 628

Total sem concessões e estab preços 20 756
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A segunda fonte de ineficiência são os sobrecustos da eletricidade.

Os cálculos da ERSE em que esta estimativa se baseia correspondem ao diferencial entre os preços e um custo que aproxima o custo marginal de 
produção. 

São, pois, uma estimativa muito aproximada dos custos económicos de ineficiência no  setor. 

Mas apenas medem os custos diretos da ineficiência no setor. 

Para medir os custos totais teríamos de simular o seu impacto em toda a economia. 

As grandes empresas conseguem obter a eletricidade sem este sobrecusto, o que não é o caso das PMEs e as famílias.

Representando as PMEs cerca de 40% do consumo total, o efeito total sobre a economia, com um multiplicador de 2,2, representa um sobrecusto total de 40,4 
MME. 
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O modelo de equilíbrio geral de Marvão Pereira e Rui Pereira, que foi utilizado para estudar diversas 
políticas climáticas em Portugal, mostra que um aumento de 10% no preço da eletricidade 
provoca, no longo prazo, um decréscimo do PIB de 0,86 pontos percentuais, um corte no 
consumo privado de 0,14% e nas exportações de 1,3%, e uma redução do emprego de 0,3%. 

Ora, como os sobrecustos da eletricidade, entre os quais a introdução prematura das 
renováveis, os subsídios à co-geração e os CAEs/CMECs (Quadro 2), provocaram um 
aumento dos preços de 30%, os impactos anteriores serão magnificados, de forma não 
linear. 

Estimamos que o impacto deve ter atingido -5 a -6%, em relação a uma trajetória sem 
aumentos de preços


