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. Adquirir conhecimentos sobre as diversas formas de produção de hidrogénio, 
armazenamento, distribuição e aplicações.

. Conhecer a regulação, regulamentação, legislação e mercado do hidrogénio.

. Explorar casos de sucesso no setor, nomeadamente associados ao green H2 
(blending nas redes de gás natural, syngas, etc).

. Identificar oportunidades e necessidades para a criação de mercado de hidrogénio 
e de desenvolvimento de negócio. 

. Conhecer os principais desafios à implementação do hidrogénio nos sistemas 
energéticos atuais e as possíveis soluções.

 

OBJETIVOS 

. Quadros médios e superiores do setor energético e de outros setores de atividade onde 
a transição energética poderá ter grande impacto, sendo de salientar: as utilities, as 
industrias com consumos de energia elevados, a indústria química, vidreira, cerâmica e 
a siderurgia, as empresas de transportes e gestores de portfolios de assets energéticos.

. Profissionais oriundos de organizações públicas ou privadas com interesse em 
adquirir conhecimentos neste âmbito, potenciando a sua intervenção na transição 
energética em curso.

PARA QUEM 

O setor da energia está em mutação. A transição energética é impulsionada pela inegável 
urgência da adoção de medidas para a descarbonização, e por políticas nacionais e 
europeias que exigem uma atuação firme ao nível do planeamento e gestão holística dos 
sistemas energéticos. 

Neste contexto, o hidrogénio surge como um dos vetores chave para a descarbonização 
na estratégia base do Pacto Ecológico Europeu, e promete ter um papel relevante na 
otimização e descarbonização das redes de gás natural, como vetor de incremento de 
flexibilidade dos sistemas de energia, e como fonte de energia transversal na indústria e 
na mobilidade. 

Obter uma visão atual da área regulatória, modelos de mercado e cadeia de valor do 
hidrogénio, com particular enfase nas suas componentes técnicas, assim como as 
oportunidades e desafios associados, assume assim particular relevância.

PORQUÊ ESTE PROGRAMA 

ENTIDADE PARCEIRA



. Método expositivo e ativo com recurso a ferramentas colaborativas, sessões dinâmicas e interativas.

. Partilha de casos reais de implementação.

. Resolução de desafios e debates entre participantes.

METODOLOGIAS 

1. ENQUADRAMENTO DO HIDROGÉNIO NA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA EM CURSO

• Caracterização do roadmap Europeu (Green Deal, Clean Energy Package, Hydrogen Roadmap);
• Análise do enquadramento regulamentar (Politicas públicas / Regulamentos / Legislação / Normas); 
• Análise de cenários energéticos para os diferentes setores da economia, no contexto da descarbonização 

da economia; 
• Posição de Portugal face ao mundo (benchmarking) no contexto do hidrogénio.

2. OPORTUNIDADES DO HIDROGÉNIO

• Mapeamento da cadeia de valor do H2 e contributos para a descarbonização nos vários setores;
• Armazenamento, logística de distribuição de H2, descarbonização das redes de gás natural; 

(blending e sector coupling) e potenciador da utilização de excesso de produção FER face ao consumo; 
• Descarbonização dos demais setores da economia;
• Mobilidade.

3. DESAFIOS TECNOLÓGICOS

• Produção (verde e combustíveis fosseis);
• Transporte;
• Armazenamento;
• Distribuição;
• Usos finais.

4. A ECONOMIA DO HIDROGÉNIO

• Normalização tecnológica no contexto internacional;
• Custos das tecnologias, análises de sensibilidade e tendências de evolução; 
• Novos modelos de negócios.
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Enquadramento Estratégico  /  Zenaida Mourão

Enquadramento Regulatório  /  Filipe V. Fernandes

Enquadramento Internacional  /  Pedro G. Campos

Mapeamento da Cadeia de Valor do H2  /  Paulo Martins

Descarbonização e Oportunidades do H2 nos vários Setores  /  Ricardo Barbosa

Casos Reais  /  Representantes das empresas convidadas

Produção / Armazenamento / Usos Finais  /  Alexandra Pinto

Contentores de Materiais Compósitos  /  Nuno Correia

Transporte e Distribuição Power to Gas  /  Igor J. Santos

Transporte e Distribuição Estações de Abastecimento  /  Vasco Amorim

Os Desafios da Integração  /  João Peças Lopes

Casos Reais  /  Representantes das empresas convidadas

Novos Modelos de Negócio  /  Pedro A. Jorge

Desenvolvimento de Projeto  /  José C. Matos

Projeto  /  Lucas Marcon

MÓDULOS e FORMADORES

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3

MÓDULO 4

CASOS REAIS   
Edições Anteriores

www.airliquide.com/portugal

www.caetanobus.pt

www.prf.pt

www.bondalti.com

www.cimpor.com

www.ren.pt

www.bosch.pt

www.edp.pt

www.smartenergy.net

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A EQUIPA 
Consultando o Programa em: 
https://www.inegi.pt/pt/cursos/?url=/pt/programas/tecnologias-e-economia-do-hidrogenio/



"Programa completo e abrangente. Permite adquirir um conhecimento transversal, e os formadores demonstram 
uma grande experiência e know-how nas diferentes áreas. É sem dúvida uma excelente oportunidade para 
conhecer, discutir e questionar um assunto de grande importância para o quadro energético nacional e europeu." 

Arnaldo Tomás
Cires

“Os seus conteúdos relevantes, e a exposição harmonizada dos temas, permitiram criar, nas diversas sessões, o 
ambiente perfeito para discussões clarificadoras, com a partilha de diversos pontos de vista quer mais teóricos 
ou práticos. Em conclusão, o curso permitiu ampliar a nossa base de conhecimento profissional, e estabelecer 
novos contactos com especialistas da área e com colegas de diversas regiões.”

Fernando Henriques
EDA, Eletricidade dos Açores

“A diversificação dos temas e dos intervenientes cria o ecossistema perfeito para desenvolver ideias e 
fundamentar conclusões de temáticas que estão em maturação.”

Filipe Graça
Iberdrola 

“A qualidade geral do curso é excecional. Constitui-se como uma excelente plataforma, apoiada em formadores 
e numa instituição referenciais, para a aquisição de conhecimento holístico sobre o vetor hidrogénio.(...) torna-
se numa formação obrigatória para profissionais que pretendam, de uma forma célere, aprofundar os seus 
conhecimentos sobre o hidrogénio e sobre o seu contexto de sociedade e de mercado.”

Hugo Rigor
Petrotec

“Recomiendo mucho este curso a todas aquellas personas que tengan un interés personal o profesional sobre 
el tema. Es fácil de seguir incluso si tu primer idioma no es el Portugués y no tienes un conocimiento profundo 
sobre el Hidrógeno, ya que las presentaciones son muy claras e ilustrativas.” 

Javier Martin De Andres
Enel

“Profissionais que pretendam aprofundar os seus conhecimentos sobre o H2 encontrão neste curso uma 
excelente oportunidade para fazê-lo e um conjunto de formadores com uma larga experiência no setor em 
geral, e sobre o tema em particular.” 

Nuno Fidalgo Martins 
REN

“Excelente iniciativa do INEGI na promoção e divulgação do seu know-how nesta matéria, em coordenação com 
entidades privadas de relevo neste sector. Foi igualmente interessante conhecer melhor a estratégia nacional 
para o Hidrogénio, e os impactos previstos ao nível da política energética e economia em geral.” 

Pedro Gil Ribeiro
Worthington Cylinders GmbH

“Adorei o curso e o que mais me cativou foi o grau de detalhe e a abrangência das temáticas ministradas. 
Imagino que tenha sido uma tarefa árdua, mas os formadores conseguiram, de um modo simples e ímpar, 
cativar todos os formandos. Parabéns ao INEGI por ter reunido um leque tão vasto de formadores, de diferentes 
áreas de atuação.” 

Pedro Oliveira
Lipor

TESTEMUNHOS
Edições Anteriores
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“Posso dizer que correspondeu e ultrapassou mesmo as expectativas. Proporcionando novas ideias 
e oportunidades para implementar e alavancar os segmentos de negócio dentro da estratégia de 
sustentabilidade.”

Pedro Silvestre Pereira
Capwatt - Grupo Soane

“Deu-me uma nova e empolgante visão sobre as grandes potencialidades deste vetor energético e o quanto 
ele é importante para se atingir a neutralidade carbónica em 2050.”

Pedro Torres
Resul

“Foi uma oportunidade única, na altura certa! Permitiu desmistificar o hidrogénio, desde os aspetos fiscais aos 
testemunhos de quem já trabalha todos os dias com hidrogénio. A grande diversidade de participantes oferece 
uma visão global, parceiros para as áreas fora do nosso espectro de atuação.”

Renato Ferreira
Controlar

“O que mais gostei nesta formação foi a grande diversidade existente no corpo docente, mas também dos 
participantes, tendo a formação coberto todos os aspetos relacionados com o hidrogénio desde o tecnológico, 
passando pelo económico e legal, complementando com a visão de diversas empresas.”

Ricardo Ferreira Velhote
EDP

“Como sou da área da manutenção gostaria de perceber como é que a minha empresa se poderia posicionar 
face ao desenvolvimento que esta tecnologia vai ter ou está a ter. Foi uma formação muito interessante e 
diversificada nos temas e nos ângulos de abordagem, muito enriquecida pelo alto nível dos formadores.”

Ricardo Silva
Manvia

"Num tema tão novo e inovador foi extremamente gratificante contactar com grandes formadores das mais 
diversas áreas. Parabéns à equipa do INEGI pelo profissionalismo na gestão da formação e pela atenção no 
acompanhamento dos participantes." 

Rosário Rocha
PRIO Energy

“Num formato simples e eficaz, com excelentes formadores que ajudam a perceber todas as diversas 
variáveis associadas a um novo vetor de energia. Estando numa realidade operacional diferente da Europa 
(presentemente no México), foi um "plus" ter tido a oportunidade de participar.”

Rui Sousa
Generadora FENIX (Mota-Engil México)

“Valorizei especialmente a possibilidade de contactar com casos concretos de sucesso no setor, pois de outra 
forma seria difícil recolher estes testemunhos ao longo do meu percurso académico.”

Telmo Lopes
Estudante de Doutoramento

“Excelente formação. Valorizei os formadores excelentes, os casos reais e práticos e todo o contexto 
internacional.”

Uwe Herleth
EDF Renewables

TESTEMUNHOS
Edições Anteriores



COORDENAÇÃO DO PROGRAMA 

FORMATO . DATAS . INVESTIMENTO 

.  40 HORAS

. 10 sessões de 4 horas

.  Das 9h às 13h

.  2 sessões por semana

.  3ª e 5ª feira

.  8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 de março 2022  

.  5 e 7 de abril 2022

.  900 € + IVA - Associados INEGI

. 1000 € + IVA - Não Associados INEGI

.  Formato Online / Live Stream

INEGI - INSTITUTO DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO EM 
ENGENHARIA MECÂNICA E ENGENHARIA INDUSTRIAL

Campus da FEUP - Rua Dr. Roberto Frias, 400  |  4200-465 Porto
T. +351 229 578 710  |  F. +351 229 537 352  |  inegi@inegi.up.pt

www.inegi.up.pt

INFORMAÇÕES . INSCRIÇÕES 

.  Ana Maria Sousa
Responsável pela área de 
Formação Avançada do INEGI

.  formacao@inegi.up.pt

.  T. +351 964 161 248

RICARDO BARBOSA

Licenciado em Engenharia Química e Mestre em Fundamentos e Aplicações da 
Mecânica dos Fluídos pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 
Colaborador do INEGI desde 1999, tem participado e gerido diversos projetos de Inovação, 
Transferência de Tecnologia e Consultoria Avançada em diferentes domínios científicos 
tais como: Desenvolvimento de Novas Tecnologias Energéticas, Energias Renováveis, 
Sustentabilidade dos Processos Produtivos, Energia e Ambiente Edificado e Economia 
Circular. Atualmente é Técnico Superior Coordenador do Grupo de Energia do INEGI. 
Possui experiência de formação em diferentes instituições nas áreas de Energia.

ISABEL AZEVEDO

Doutorada em Sistemas Sustentáveis de Energia pela Faculdade de Engenharia do 
Porto.  Diretora da Unidade de Energia no INEGI e especialista em Sistemas Sustentáveis 
de Energia. Nos últimos 10 anos tem trabalhado em áreas relacionadas com energia, 
planeamento energético e políticas de mitigação das alterações climáticas. A sua 
experiência profissional inclui contribuições tanto em atividades de consultoria como de 
investigação. Entre 2010 e 2013, esteve no Instituto Universitário Europeu (Florença), onde 
participou no desenvolvimento de recomendações em diferentes temáticas de política 
energética para a Comissão Europeia. Desde 2019, é investigadora no INEGI onde tem 
participado em diferentes projetos nacionais e internacionais dedicados ao planeamento 
energético e relacionados com políticas e mecanismos de incentivo à transição energética.

TECNOLOGIAS E ECONOMIA 
DO HIDROGÉNIO


