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Galp, EDP, Martifer, REN e Vestas avaliam criação de cluster 

industrial de hidrogénio verde em Sines 

A EDP, a Galp, a Martifer, a REN, a Vestas e diversos parceiros Europeus propõem-se avaliar 

a viabilidade do projeto H2 Sines, que visa implementar um cluster industrial de produção de 

hidrogénio verde com base em Sines. O projeto compreende uma importante dimensão 

internacional, tanto pela sua vocação exportadora, como pela mobilização de parceiros com 

vasta experiência na cadeia de valor do hidrogénio. 

O projeto pretende alavancar as vantagens competitivas dos recursos naturais endógenos 

renováveis, contribuindo para a reindustrialização das economias portuguesa e europeia 

numa base mais sustentável, bem como para o equilíbrio da balança comercial. 

A produção de hidrogénio verde contemplada pelo projeto H2 Sines integra e otimiza toda a 

cadeia de valor, incluindo a geração de eletricidade renovável, a produção de hidrogénio e a 

sua distribuição, transporte, armazenamento, comercialização e exportação. 

No âmbito deste projeto pan-europeu, foi assinado um MoU internacional para estudar a 

viabilidade da criação de uma cadeia de valor para a exportação do hidrogénio de Sines para 

o Norte da Europa. Para além da vertente exportadora, o hidrogénio verde a produzir em 

Sines poderá ser utilizado a nível nacional nos sectores industriais e dos transportes, bem 

como para injeção na rede de gás natural, contribuindo para o esforço de descarbonização 

da economia e para o reforço da competitividade dos bens transacionáveis nacionais no 

espaço europeu. 

Garantindo o equilíbrio financeiro do projeto, este deverá desenvolver-se de forma 

progressiva, procurando otimizar a adequação dos volumes de produção de hidrogénio e do 

respetivo consumo, bem como a competitividade dos custos das tecnologias envolvidas. 

Numa primeira fase, prevê-se a instalação de um projeto-piloto de 10MW de eletrólise que, 

ao longo da corrente década, possa, em função de critérios económicos e tecnológicos, 

evoluir até 1GW de capacidade de eletrólise, suportada, a prazo, por cerca de 1,5GW de 

capacidade de geração de energia elétrica renovável para alimentação dos eletrolisadores. 

O projeto responde ao desafio lançado pelo Governo português no âmbito da Estratégia 

Nacional para o Hidrogénio, muito particularmente pela sua dimensão exportadora, mas 

também pelo contributo potencial que se prevê venha a dar na transição do tecido industrial 

português para uma matriz energética sustentável. Cumpre, assim, todos os critérios para 

uma candidatura ao estatuto de Projeto Importante de Interesse Europeu Comum (IPCEI). 
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A entrada de parceiros adicionais encontra-se suportada em demonstrações de interesse 

de empresas de dimensão internacional do sector energético, bem como de produtores de 

tecnologia para a cadeia de valor do hidrogénio. A vertente de colaboração tecnológica é 

essencial para a melhoria da competitividade do projeto, que se encontra ainda numa fase 

preliminar, imprescindível para a avaliação das respetivas condições de enquadramento e 

viabilização custo-eficiente em mercado. 

O projeto prevê também a criação de uma componente industrial de produção de 

equipamentos de valor acrescentado para projetos de hidrogénio e o desenvolvimento de 

um cluster de I&D+I de referência internacional, que conta já com o apoio de mais de 20 

empresas, institutos e universidades nacionais. 
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O presente documento pode conter declarações prospetivas, incluindo, sem limitação, relacionadas com resultados futuros, nomeadamente fluxos de caixa, dividendos e retorno acionista; despesas de capital 

e operacionais; níveis de performance, objetivos operacionais e ambientais, metas e compromissos e execução de projetos; níveis de produção; desenvolvimentos nos mercados em que a Galp está presente; e 

impactos da pandemia COVID-19 nos negócios e resultados da Galp, os quais podem divergir significativamente em função de diversos fatores, incluindo oferta e procura de crude gás natural, produtos 

petrolíferos, eletricidade e outros fatores de mercado que os afetem; os resultados obtidos com políticas e medidas governamentais, incluindo medidas adotadas em relação ao COVID-19 e para a manutenção 

do funcionamento das economias e dos mercados nacionais e internacionais; os impactos da pandemia COVID-19 nas pessoas e nas economias; o impacto das medidas adotadas pela Galp para proteger a 

saúde e segurança dos seus trabalhadores, clientes, fornecedores e comunidades; as ações dos competidores e contrapartes comerciais da Galp; a capacidade de acesso aos mercados de dívida de curto e médio 

prazo atempadamente e em condições económicas adequadas; a atuação dos consumidores; outros fatores jurídicos e políticos, incluindo a obtenção de autorizações administrativas necessárias; eventos 

operacionais ou dificuldades técnicas inesperadas; o resultado de negociações comerciais, incluindo com governos e entidades privadas; e outros fatores apresentados no Relatório & Contas da Galp apresentado 

à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em relação ao exercício findo a 31 de dezembro de 2019 e disponível no sítio da internet da Galp em galp.com. Declarações a respeito de eventuais 

resultados financeiros ou operacionais efetuadas no Capital Markets Day da Galp, realizado a 18 de fevereiro de 2020, não devem ser consideradas como atualizadas ou repetidas em qualquer data posterior, 

salvo se especificamente atualizada ou confirmada neste comunicado ou em divulgações públicas subsequentes. Fatores importantes que podem conduzir a que os resultados reais sejam materialmente 

diferentes das declarações prospetivas encontram-se identificados no Relatório & Contas da Galp para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Galp e os seus representantes, agentes, trabalhadores, 

ou consultores não pretendem, e expressamente negam qualquer dever, compromisso ou obrigação de elaborar, divulgas, qualquer complemento, alteração, atualização ou revisão das informações, opiniões ou 

declarações prospetivas contidas neste comunicado com vista a refletir qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias. 


