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Intensão comercial da EDP no Pecém: 

 Há muito interesse por parte da EDP. 

 Preocupação do João Nicolau é que o Brasil ainda não divulgou um Plano Estratégico para o 

H2. 

 Políticas públicas são essenciais. 

 Mostrou planos estratégicos de vários países. 

 Estão disponíveis para montar grupo de trabalho . 

 Ficou definido assinar 2 MOUs, uma com o Estado mais geral e outra com o Pecém focando 

em áreas específicas como por exemplo: eólica off-shore, identificação de potenciais 

consumidores / estudo de demanda. 

 A EDP quer ser produtora de energia renovável e de H2 (através de um parceiro). 

 A EDP não tem parceiros pré-definidos. 

 É necessário envolver desde já os potenciais consumidores de H2 Verde, começando pelas 

indústrias do Complexo do Pecém. 

 Se possível identificar um grande consumidor desde o início e trabalhar com ele, por 

exemplo a CSP, para servir de âncora para o projeto. 

 UFC convidou a EDP para projetos de pesquisa e o João comentou que o projeto de Sines 

prevê a criação de um “Laboratório Colaborativo” e irá incluir a UFC no grupo. 

Impressões Monica: 

 A EDP é um importante parceiro, inclusive contribui com visibilidade internacional 

 Muito legal a cooperação cinetífica com Sines 

 Recomendo assinar as 2 MOUs: Estado e Pecém 

 Os estudos e grupos de trabalho junto com empresas potenciais parceiras, contemplados nas 

MOUs individuais, irão adiantar temas já inclusos no TR (excelente idéia da Duna!) e 

contribuir com o marketing nacional e internacional do projeto. 

 

 


