A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O HIDROGÉNIO (EN-H2), recentemente publicada, enquadra o papel do
hidrogénio no sistema energético nacional e vem propor “medidas de ação e metas de incorporação para o
hidrogénio nos vários sectores da economia” de modo a contribuir para o objetivo de descarbonizar a economia
até 2050. O documento, atualmente em fase de discussão, promove uma política de sustentabilidade energética
em torno do Hidrogénio, baseada no estabelecimento de um conjunto de políticas públicas que orientam e
mobilizam investimento público e privado, em projetos de produção, armazenamento, transporte e consumo de
gases renováveis em Portugal.
Neste contexto, o processo de discussão da ESTRATÉGIA NACIONAL PARA O HIDROGÉNIO (EN-H2), com os
agentes do setor, tem como objetivo debater as medidas de atuação, como forma de determinar e estabelecer o
grau de ambição nacional, as necessidades de investimento atuais e futuras, a necessidade e tipologia de apoios,
os desafios que se colocam à adoção desta tecnologia e a adequação das metas para a incorporação do hidrogénio
nos vários setores, com vista à criação de uma economia de hidrogénio.
Para promover a importante discussão, o consórcio do projeto H2SE (AP2H2, INEGI, IPP) criou, na plataforma
tecnológica H2SE, um fórum de discussão com o intuito de partilhar comentários, opiniões e propostas.
Temáticas propostas
O fórum de discussão está dividido em 8 Temas fundamentais:
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8. Outros temas
Para cada um dos temas será indicado um relator, incumbido de fazer uma apresentação dos contributos
inseridos no site, no Webinar a promover pela AP2H2 marcado para 2 de Julho, debate de encerramento da
discussão que sustentará a contribuição final da AP2H2 na audição pública da ENH2.
Os interessados em participar na discussão pública (para além dos que já têm inscrição ativa na plataforma)
deverão registar-se no site da plataforma para terem acesso ao fórum e terem conhecimento dos contributos
inseridos (instruções para registo em anexo).
Calendário para o debate
A consulta publica encerra a 6 de Julho https://participa.pt/pt/consulta/en-h2-estrategia-nacional-para-ohidrogenio pelo que temos de ter um calendário muito exigente.
a. 29/ 30 Junho relatório das contribuições (grupos de trabalho/relatores a definir pela AP2H2 com o INEGI)
b. 2 de Julho Webinar para discussão dos relatórios/ contribuições
c. 5 de Julho apresentação dos contributos da AP2H2 para a discussão pública da Estratégia e Plano de Acção.
Registo na Plataforma
Os interessados em participar na discussão pública (para além dos que já têm inscrição ativa na plataforma)
deverão registar-se no site da plataforma para terem acesso ao fórum e terem conhecimento dos contributos
inseridos (instruções para registo no flyer em anexo).
www.plataformah2se.pt à Plataforma colaborativa H2

