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• Passo em prol sustentabilidade: 

• Sustentabilidade ambiental: resolução problemas ambientais (alteração dos padrões de consumo e produção, para a

transição energética para uma sociedade neutra em carbono)

• Sustentabilidade económica: prioriza reconversão de infraestruturas e recursos humanos tornados obsoletos, agora

reconhecidos como uma mais-valia fundamental para o sucesso da política (central de combustão de Sines)

• Sustentabilidade social: aborda problemas do trabalho e do emprego, elemento central numa sociedade justa

• Recursos humanos:  

• “uma das mais relevantes, no contexto da transição energética e da descarbonização da economia, sendo necessário 

salvaguardar uma transição justa e a criação de emprego qualificado e de qualidade”, 

• “Laboratório Colaborativo: referência a nível nacional e internacional, que conte com a participação do tecido 

empresarial e industrial, incluindo parcerias europeias e internacionais,  focado investigação e desenvolvimento e que 

potencie o desenvolvimento de novas indústrias e serviços, alicerçada em recursos humanos altamente qualificados.”

A Estratégia Nacional p/Hidrogénio



• Impacto s/ trabalho e emprego:  

• Necessidades imediatas: a quantificação e qualificação das necessidades de emprego e de formação e potencial de reconversão de 

recursos humanos requer uma reflexão aprofundada sobre os desafios sociais e económicos intrínsecos a esta estratégia.

• Vectores de análise:

• Necessidades imediatas: a quantificação e qualificação das necessidades de emprego e de formação e potencial de reconversão de 

recursos humanos requer uma reflexão aprofundada sobre os desafios sociais e económicos intrínsecos a esta estratégia.

• Vectores de análise: Cadeias de valor global do H2, papel do estado, avaliação de impacto sobre o trabalho e emprego

A Estratégia Nacional p/Hidrogénio



• Cadeias de Valor Globais (CVG):  

• organização coordenada do processo produtivo, e com isso, do trabalho e emprego, que atravessa diferentes jurisdições 

com funções distintas atribuídas a cada nó da rede

• tarefas intensivas em trabalho pouco qualificado tendem a ser deslocalizadas e subcontratadas periferia, 

• tarefas de maior valor acrescentado, que requerem trabalho mais qualificado, asseguram controlo de toda a cadeia mantidas 

centro

• EN-H2: caracterização fina da cadeia de valor global do hidrogénio 

• Identificar distribuição do valor criado ao longo de cada nó, 

• a repartição do valor entre trabalho e capital em cada função/nó, 

• a qualidade do emprego (na sua tripla vertente: remuneração adequada, emprego estável e c/direitos e trabalho qualificado) 

• o grau de cobertura da protecção social, a par do enquadramento legal e institucional. 

• Objectivo PP: Países/regiões especializam-se tarefas e funções => ao conhecer o percurso do valor criado é 

possível identificar e avaliar o posicionamento da indústria portuguesa na cadeia de valor global => escolha 

informada:

• a) implementar estratégia de upgrade (maior controlo, maior captura do valor criado e melhores condições de trabalho)

• b) concluir sistema produtivo baseado em cadeias de valor/redes de subcontratação globais não é sustentável, devendo 

priorizar-se maximização da utilização interna do H2 produzido

1. Dinâmicas da cadeia de valor global do H2



• Estado mínimo vs potencial Estado: regulador, supervisor e financiador de último recurso (promotor criação de valor, market failure fixer) 

vs. estratego, financiador de primeiro recurso, promotor da inovação e adopção tecnológica, e parceiro recalibrador dos negócios

• Políticas de inovação tecnológica orientadas à missão: resolução de problemas económicos e sociais, prioriza investimento estratégico de 

LP, identificação contributos parceiros, cooperação, spillovers e partilha de risco. Contrapartida: reconhecimento valor é criado 

colectivamente, justa partilha do valor criado, impedindo extração de rendas. 

• EN-H2:

• Determinar o papel atribuído ao Estado em cada nó da cadeia de valor, contingente às funções atribuídas a cada nó da cadeia de 

valor, múltiplas combinações tipo provisão

• Oportunidade repor a centralidade trabalho, priorizando a sustentabilidade social, reconhecendo  contributo p/ criação de valor e 

reivindicando justa repartição do valor 

• Articular Estado financiador de 1ª instância e parceiro recalibrador de negócio com sustentabilidade social: transversal desenho das 

políticas públicas e modelos de negócios a contratualizar, desde primeiro momento 

• Emprego qualificado e de qualidade:  materialize identificação de princípios fundamentais, contrapartida para o usofruto do sistema 

de contrapartidas financeiras. 

• Sustentabilidade social, a par da sustentabilidade ambiental: fator de diferenciação e mobilização de investimento

2. O papel do Estado & relacionamento com stakeholders



• EN-H2: projecto sustentável justifica estudo do processo de adopção de novas tecnologias e
avaliação do seu impacto

• Procuraria, nomeadamente:
• estabelecer os objectivos e os critérios de selecção da tecnologia;
• identificar os actores que participam na tomada de decisão, as suas expectativas e os termos que

processo decorre;
• identificar e avaliar os impactos s/processo de trabalho e s/emprego que decorrem da adopção

tecnologias;
• identificar e avaliar o posicionamento dos vários actores perante as alterações e a reconfiguração de

forças induzida pela adopção de tecnologia.

• Em paralelo, complementar-se-ia:
• com avaliação do enquadramento legal do mercado de trabalho e políticas sociais;
• avaliação da adequação dos modelos de segurança social e da qualidade das próprias respostas sociais;

• Reflexão científica contemplaria uma dimensão ética:
• avaliando em que medida a tecnologia contribui para subordinar o homem à máquina ou para o

emancipar - expandindo as suas habilitações e capacitação; e
• o papel das políticas públicas para uma e outra situação

3. Avaliação de impacte tecnológico s/ trabalho e emprego




