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Seixal recebe projeto pioneiro de injeção 
de hidrogénio verde na rede de gás 

17.12.2020 às 14h18 

Projeto liderado pela Galp Gás Natural Distribuição envolve outras empresas 

portuguesas, como a Gestene e a PRF, e será em Portugal o primeiro teste no terreno 

à mistura de hidrogénio no gás, abrangendo 80 consumidores finais 

 

Portugal tem atraído projetos ligados ao hidrogénio mas a aposta tem merecido críticas e está longe de 

ser consensual 
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Não está na polémica lista de projetos do hidrogénio a apresentar a Bruxelas. Não é um projeto de 
milhões. Não é revolucionário à escala global. Mas é pioneiro em Portugal e poderá ser o teste de 
pequeníssima escala de que o país precisa para verificar a exequibilidade técnica da injeção de 
hidrogénio na rede de gás. Chama-se Green Pipeline Project e vai acontecer no Seixal.O projeto 

 



conta com a participação da Galp Gás Natural Distribuição (GGND), a empresa que controla a 
Setgás, concessionária da exploração da rede de gás natural na região de Setúbal, incluindo o Seixal. 
E envolve ainda outras empresas portuguesas, como a Gestene e a PRF. A Associação Portuguesa 
para a Promoção do Hidrogénio (AP2H2) também está envolvida, assim como o ISQ, entre outras 
entidades. 
  
Será um projeto de demonstração, que durante dois anos injetará hidrogénio verde na rede de gás 
que serve um aglomerado de apenas 80 clientes, dos quais 70 residenciais e uma dezena de 
empresas, incluindo um consumidor industrial. 
  
Nuno Nascimento, responsável da área de transição energética da GGND, explicou ao Expresso que 
este projeto nasce da vontade da Galp de se envolver na procura de soluções de descarbonização, 
mas também é potenciado pelo facto de a Gestene ser já proprietária de um eletrolizador e de uma 
instalação de painéis solares. O equipamento produzirá 10 metros cúbicos por hora, com recurso à 
eletricidade proveniente dos painéis fotovoltaicos. 
  
Com as condições reunidas para a produção de hidrogénio verde, a GGND pretende agora testar a 
sua incorporação na rede de gás. O projeto a desenvolver no Seixal, com um custo inferior a um 
milhão de euros, prevê a construção de um tubo de 1,4 quilómetros que ligará a produção de 
hidrogénio da Gestene até uma infraestrutura que fará a mistura daquele gás renovável na rede de 
gás natural. 
  
A mistura será depois distribuída por um pouco mais de 6 quilómetros de tubagem já existente até 
aos 80 pontos de consumo. “Vai começar com 2% a 3% de hidrogénio na fase inicial. O projeto será 
de dois anos, até atingir os 20% de mistura”, indicou Nuno Nascimento 

  

A ideia deste piloto nasceu há cerca de um ano e meio, disse ainda ao Expresso o presidente 
executivo da GGND, Gabriel Sousa, notando que “em Portugal encontramos um contexto muito 
favorável, porque as nossas redes são mais recentes do que as da maioria da Europa”. 

Gabriel Sousa está ciente das críticas que têm sido feitas à estratégia nacional para o hidrogénio 
(ENH2). Se alguns dos opositores condenam a subsidiação de uma tecnologia que ainda não está 
madura (defendendo que a economia ganharia mais com a alocação desses recursos a outros 
negócios), outros críticos apontam o dedo aos desafios técnicos do hidrogénio, que é um gás mais 
leve que o gás natural, com um teor energético mais baixo e com especiais necessidades de 
pressurização na sua armazenagem. 

O presidente executivo da GGND sublinha que “os desafios tecnológicos nos gasodutos [na rede de 
transporte, operada pela REN] são diferentes dos das redes de distribuição [parte das quais 
operadas pela GGND]” e lembra que “muitos projetos de hidrogénio vão estar nas redes de 
distribuição”. 



    

Nuno Nascimento considera que a rede de distribuição de gás não precisa de investimentos 
avultados na sua adaptação para receber hidrogénio, estando globalmente bem preparada para a 
injeção desse gás renovável. 

INSPECIONAR E VERIFICAR A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES 

Um dos desafios colocar-se-á nos pontos de consumo final. O projeto no Seixal visa precisamente 
funcionar como um laboratório vivo para testar o comportamento dos equipamentos domésticos (e 
empresariais) com a mistura de gás natural e hidrogénio e verificar se os queimadores funcionam 
bem. 

Assim, o projeto contará com uma unidade de inspeção e testes, que verificará, junto de cada 
consumidor se os seus equipamentos (fogões, esquentadores, caldeiras) são adequados. Ora, um 
dos parceiros desta iniciativa é a Bosch, que tem várias fábricas em Portugal, uma das quais produz 
esquentadores e caldeiras. E segundo Nuno Nascimento a empresa alemã “já tem uma unidade 
pronta para produzir uma caldeira para 100% de hidrogénio”. 

O envolvimento da Bosch neste projeto permitirá que os clientes cujos equipamentos não sejam 
adequados possam receber, gratuitamente, novos equipamentos. “Ainda não temos o 
recenseamento feito, mas queremos ter a certeza de que todos os clientes têm uma infraestrutura 
capaz. É um ambiente muito controlado, queremos acompanhar um a um”, frisa Gabriel Sousa. 

Nuno Nascimento concede que o que será feito no Seixal já foi feito em vários países, mas não em 
Portugal. Para o desenrolar deste projeto a GGND está em contacto com a Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (ERSE), a Secretaria de Estado da Energia e a Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG). 

Embora o investimento não seja avultado, a GGND está a finalizar a estruturação deste projeto, que 
será parcialmente coberto pelos proveitos permitidos da atividade regulada da Setgás (com o acordo 
da ERSE). Os promotores querem viabilizar a sua concretização com financiamento ao abrigo de 
apoios públicos, estando a avaliar quais os instrumentos a que poderão candidatar-se. “É uma das 
arestas que faltam limar”, admite Nuno Nascimento. 

Uma vez fechado todo o desenho do projeto, a obra de construção da tubagem e do equipamento 
que fará a mistura de hidrogénio na rede de gás levará dois meses. E ao longo de dois anos a GGND 
monitorizará os resultados deste teste. “Os objetivos do projeto estão alinhados com a estratégia de 
descarbonização. Todos os ensinamentos deste projeto poderão ser muito importantes para o futuro 
da legislação”, conclui Nuno Nascimento. 
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