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Hidrogénio: a história de um empresário
resiliente que alinhou em consórcios

concorrentes

O Resilient Group, de Marc Rechter, é uma empresa sem
faturação, sem empregados e que tem uma sócia na lista
negra do �sco. Foi Rechter quem apresentou ao Governo

a ideia original de um mega-projeto de hidrogénio em
Sines. Ficou de fora. Mesmo depois de recrutar um ex-

adjunto do gabinete de João Galamba
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MAIS VISTAS

 Governo prepara lei especial para descon�namento de seis
meses. Objetivo: agir mais rápido 

 A tomada de posse de Marcelo em 25 fotogra�as, desde a limpeza
da escadaria do Parlamento até à chegada a Belém 

 Idade da reforma deve cair pela primeira vez em 2023. Um
"milagre" pelas piores razões 

A aposta no hidrogénio tem alimentado enorme controvérsia política Getty
Images/iStockphoto
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O

 A�nal, quem tem o controlo da Farfetch?

dia 17 de julho de 2020 tinha sido fixado como o prazo
para que empresas e outras instituições apresentassem ao
Governo os seus projetos e manifestações de interesse

para virem a integrar uma candidatura portuguesa ao estatuto de
projetos de interesse especial na fileira do hidrogénio (IPCEI).
Pelas 23h47 dessa sexta-feira um agrupamento liderado pelo
Resilient Group, de Marc Rechter, apresentou o seu projeto,
Green Flamingo. Apenas 12 horas antes Rechter tinha
comunicado a um outro consórcio, que integrava a Galp, EDP,
REN, Martifer e Vestas, que estava fora. Mas como foi possível em
apenas um dia montar uma candidatura concorrente?

Marc Rechter, um holandês radicado há vários anos em Portugal,
onde tentou desenvolver um projeto de energia solar, não
esconde as divergências entre si e as empresas que com ele
participaram, durante meses, na discussão de um projeto de larga
escala de hidrogénio verde em Sines. “Houve uma clara tentativa
de não ser o Resilient Group a liderar ou ter qualquer papel de
liderança no projecto”, declarou em fevereiro em entrevista ao
“Público”, admitindo que os “óbvios” interessados na liderança
seriam a EDP e a Galp.

Contudo, as informações recolhidas pelo Expresso mostram que
Rechter se manteve praticamente até à última hora coligado
formalmente com a EDP e Galp para o projeto de Sines, para
apenas no dia limite para apresentação de propostas abandonar
esse agrupamento, que viria a chamar-se H2Sines, e apresentar
uma candidatura concorrente, com a designação Green Flamingo
(a mesma marca com que vinha promovendo a ideia do “cluster”
de Sines desde o final de 2019).

“Por email do dia 17 de julho de 2020, às 11h40, o representante
da Resilient Group, Lda comunicou, em email conjunto dirigido
às partes portuguesas e às demais partes holandesas, que havia
tomado a decisão de não integrar o agrupamento português, por
não aceitar os termos e condições, passando a fazer unicamente
parte do “Dutch MoU” [a parte holandesa do memorando de
entendimento] e, nessa qualidade apenas, também do MoU
international”, escreveu ao Ministério do Ambiente o porta-voz
do projeto H2Sines, Jorge Miguel Fernandes, numa carta de 25
de julho a que o Expresso teve acesso.

E uma dúzia de horas depois o mesmo Resilient Group entregava
ao Governo o seu projeto alternativo para um “cluster” de
hidrogénio verde em Sines, que contava ainda com as empresas
Tag Energy, Proton Ventures BV, Electrolysis Technologies, H2B2
e a espanhola Acciona.
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Uma fonte familiar com este dossiê explicou ao Expresso que
vários dias antes de 17 de julho já se comentava que Rechter
estaria fora do projeto que juntava as maiores empresas
portuguesas de energia. Segundo uma outra fonte, o empresário
holandês tentou até ao máximo manter-se nesse consórcio, mas
cerca de duas semanas antes do prazo de entrega de propostas
começou a preparar uma alternativa.

Rechter acabou por aproveitar o trabalho exploratório feito
durante meses com as empresas portuguesas, que também
acabaram por beneficiar da ideia originalmente apresentada por
Rechter ao secretário de Estado da Energia, João Galamba, no
Verão de 2019, para um projeto de larga escala em Sines, com
exportação de hidrogénio verde para a Holanda. Mas houve mais.
Na sua candidatura de última hora com o Green Flamingo o
Resilient Group incluiu, como documentação de suporte, o
memorando de entendimento que vinculava a EDP, Galp, REN,
Martifer e Vestas, apesar de umas horas antes se ter dissociado,
por sua iniciativa, desse mesmo agrupamento.

Esse facto levou o comité de avaliação das propostas para a
candidatura IPCEI a solicitar a Marc Rechter novos elementos.

O Governo tinha agendado para 27 de julho uma sessão restrita
com os promotores dos projetos apresentados para a candidatura
nacional ao estatuto IPCEI. E chegou a convidar Marc Rechter
para essa sessão, designada "Infoday". Mas a 25 de julho o
empresário holandês foi contactado e informado de que o
convite no seu caso estava “suspenso” por “necessitar de
evidência da componente de exportação afeta à manifestação de
interesse submetida”. “Os elementos recebidos do MoU
internacional mencionado na página 4, certamente por lapso,
não correspondem ao consórcio proposto”, referia o e-mail
enviado a Marc Rechter, que lhe solicitava que enviasse o
memorando correto até ao dia seguinte.

Em respostas telegráficas, o Ministério do Ambiente confirmou
ao Expresso ter recebido do Resilient Group o mesmo
memorando do consórcio do qual Rechter se tinha dissociado, e
admitiu também ter recebido a carta do representante do
H2Sines explicando que Rechter tinha anunciado a decisão de se
afastar na manhã de 17 de julho.

O Expresso questionou Rechter sobre estes desenvolvimentos e
sobre como foi possível apresentar uma candidatura alternativa
no mesmo dia em que se dissociou dos parceiros com quem
durante meses havia trabalhado o projeto de Sines. Também o
questionámos sobre se tinha conhecimento de que a não
inclusão no Infoday de 27 de julho se devia à falta de
documentação que evidenciasse a capacidade exportadora do
Green Flamingo.

O empresário remeteu todas as questões para o seu assessor de
comunicação, Joaquim Neutel, que assegurou que o Resilient
Group e restantes parceiros no projeto Green Flamingo
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responderam ao comité de avaliação. “As questões tiveram
respostas em devido tempo”, indicou este porta-voz, sem,
contudo, precisar o dia em que esse esclarecimento ao comité de
avaliação foi feito.

O Expresso questionou o Governo sobre por que motivo não foi a
resposta do Resilient Group tida em conta para validar o projeto
Green Flamingo e permitir-lhe participar no Infoday de 27 de
julho de 2020. O Ministério esclarece que foi "porque a resposta
confirmava a usurpação do MoU e as razões da não admissão,
questão que [Marc Rechter] desvalorizou e dizia poder ser
corrigido futuramente". "Depois demos prazo para corrigir a
informação e não foi corrigida", diz ainda o Ministério do
Ambiente.

O Governo já admitiu que teve diversas reuniões quer com o
Resilient Group, quer com EDP, Galp e REN, para discutir o
projeto de Sines, notando que o envolvimento das energéticas
nacionais era crucial para garantir um projeto robusto numa
futura apresentação a Bruxelas: a EDP tinha os terrenos da
central termoelétrica de Sines, a Galp é um dos maiores
produtores de hidrogénio cinzento (obtido a partir de gás
natural) no país, e a REN tem a infraestrutura de transporte de
gás (no qual deverá vir a haver incorporação de hidrogénio verde).

Mas o envolvimento daquelas empresas também traria a este
projeto âncora em Sines robustez financeira, dada a facilidade de
acesso a financiamento das maiores empresas portuguesas de
energia.

O QUE É AFINAL O RESILIENT GROUP?

Embora tenha sido Marc Rechter o ideólogo do projeto âncora de
Sines, o seu Resilient Group é uma empresa com resultados
modestos. Criada em 2013 em Évora com o nome Enredorizonte,
Rechter deu-lhe o nome Resilient Group Lda em março de 2019.
No início de 2020 a sociedade aumentou o seu capital de apenas
100 euros para 50 mil euros.

A empresa tem até hoje como sócios, com quotas iguais, Rechter
e a mulher, Natalie Samovicha. Esta última consta da lista de
devedores da Autoridade Tributária (AT) no escalão de dívidas de
7.500 a 25 mil euros. Nem Rechter nem o seu porta-voz quiseram
esclarecer os detalhes sobre a divergência tributária que levou
Natalie a integrar a “lista negra” do fisco.

Certo é que, de acordo com a informação oficial reportada nas
suas contas até 31 de dezembro de 2019, o Resilient Group é uma
empresa com zero trabalhadores e sem faturação. Controla outras
duas sociedades, a MCPV Unipessoal e a SSG Produção de
Energia Solar. Mas o Resilient Group propriamente dito tem
acumulado prejuízos (entre 2016 e 2019 sempre com resultados
líquidos negativos). Em 2019 apresentou um EBITDA (resultado
antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 15.685
euros negativos e um prejuízo de 15.712 euros.
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No seu balanço o Resilient Group tem um ativo de 408 mil euros,
um passivo de 447 mil euros e um capital próprio negativo de 39
mil euros.

Marc Rechter também é sócio-gerente da empresa Resilient
Energy, com sede na mesma morada de Évora da Resilient Group
Lda. A Resilient Energy tem um capital social de 100 euros,
faturou quase 19 mil euros em 2019, mas deu um prejuízo de 20
mil euros, arrastando-se em resultados negativos desde pelo
menos 2016. Regista igualmente capitais próprios negativos. Tem
dois empregados. Em termos de contratos públicos, conseguiu
em 2018 um contrato de 51.500 euros com o Instituto da
Soldadura e Qualidade.

O site do Resilient Group aponta o envolvimento da empresa de
Rechter no projeto Green Flamingo e ainda outros projetos.
Nessa plataforma pode constatar-se o plano da MCPV de
promover um negócio de fabrico de painéis solares na Europa,
para atingir 15 gigawatts (GW) de capacidade até 2026, envolvendo
mercados como Portugal, Alemanha, Holanda, Bélgica, entre
outros. Sem grandes detalhes, o Resilient Group diz também
estar envolvido no projeto BD4NRG, para aplicar inteligência
artificial aos sistemas de gestão de energia.

Já no site Resilient Ventures a Resilient Energy é mais vaga.
“Graças ao nosso envolvimento em programas europeus e outros
programas de inovação, temos acesso privilegiado a
oportunidades únicas nas áreas da energia renovável, hidrogénio
verde, redes inteligentes, IoT [Internet dos objetos], análise na
nuvem, logística, turismo e imobiliário, quando estão ainda
numa fase embrionária de desenvolvimento”, pode ler-se no site
Resilient Ventures, onde além de Marc Rechter aparece o
contacto de um outro consultor Johan Pardoel, cujo perfil no
LinkedIn o apresenta como co-fundador desta Resilient Ventures
em 2018.

RECHTER RECRUTOU NO GABINETE DE GALAMBA

Marc Rechter fez da resiliência um modo de vida, e a marca do
seu negócio. E durante meses batalhou pelo seu mega-projeto de

João Galamba é secretário de Estado da Energia desde outubro de 2018 Nuno Botelho



11/03/2021 Expresso | Hidrogénio: a história de um empresário resiliente que alinhou em consórcios concorrentes

https://expresso.pt/economia/2021-03-11-Hidrogenio-a-historia-de-um-empresario-resiliente-que-alinhou-em-consorcios-concorrentes?imp_read… 6/10

hidrogénio verde em Sines. Uma batalha que o levou a recrutar
um colaborador no próprio gabinete do secretário de Estado da
Energia, João Galamba.

Carlos David Calder, que dá aulas (ou pelo menos dava, em
setembro de 2020) no Instituto Superior Técnico, na área das
políticas públicas de energia, foi um dos técnicos especialistas no
gabinete de Galamba entre 2018 e 2019, com estatuto
remuneratório equivalente ao de adjunto de gabinete.

No final de 2019 Carlos Calder abandonou o Governo (recebeu
um louvor de João Galamba, que elogiou “o seu conhecimento e
reflexões sobre o setor energético e o seu trabalho na
consolidação do paradigma das energias renováveis no
seguimento dos dossiers a seu cargo”).

E logo de seguida o professor universitário aceitou colaborar com
Rechter. Segundo as fontes ouvidas pelo Expresso, depois de sair
do Governo Calder esteve com o empresário holandês em várias
reuniões no Ministério do Ambiente para discutir o tema do
hidrogénio. Esteve também, em janeiro de 2020, numa reunião
em Sines com a Aicep, e o presidente da Câmara de Sines, além
de Marc Rechter.

O Expresso questionou Carlos Calder sobre os contornos da sua
colaboração com o Resilient Group, mas não obteve resposta até
ao momento.

UM FLAMINGO À MÍNGUA

Ao Resilient Group não sobram hoje grandes perspetivas de
negócio no que respeita ao grande projeto de hidrogénio verde
em Sines. Como é público, o Green Flamingo não foi incluído na
lista de projetos finalistas para integrar a candidatura nacional ao
estatuto IPCEI. Não são conhecidos outros projetos industriais
concretos do Resilient Group para Portugal.

Na candidatura portuguesa ao estatuto IPCEI, que poderá
facilitar futuramente o acesso a fundos públicos para apoiar
projetos de hidrogénio, ficou apenas o H2Sines, um consórcio
que junta as maiores empresas de energia do país, numa rara
colaboração de concorrentes: EDP e Galp são hoje rivais na
comercialização de eletricidade e na disputa de projetos de
energia solar, por exemplo.

O memorando de entendimento que o consórcio H2Sines
apresentou, e que foi validado pelo comité de avaliação dos
projetos de hidrogénio, elenca uma longa lista de parceiros da
qual o nome Resilient Group foi literalmente riscado, na versão
final do documento, com data de 17 de julho de 2020. Em rigor,
foi riscado num lado e mantido noutro.

A lista mantém, como signatários do memorando, as portuguesas
REN Gasodutos, Petrogal (Galp), Martifer e EDP. E ainda várias
empresas estrangeiras, como a Vestas, a Vopak Europe & Africa
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BV, Shell New Energies, Porto de Roterdão, a também holandesa
Gasunie, a francesa Engie, a Anthony Veder LNG Shipping BV e o
banco holandês ABN Amro.

Um pormenor do memorando é que ele envolve um total de 14
partes, sendo oito holandesas e seis portuguesas. Mas o Resilient
Group surge em duplicado, nas partes holandesa e portuguesa.
Rasurada do lado português, a empresa de Rechter manteve-se
com assinatura válida do lado holandês (apesar de ser uma
sociedade com sede em Portugal).

Um detalhe que ainda poderá dar ao empresário a esperança de,
de algum modo, vir a participar no projeto do hidrogénio verde.
Mesmo que por estes dias o flamingo que Rechter criou em Sines
esteja à míngua.
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