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Lógica Design Thinking

Empatia Definição Conceção Protótipo Teste
2 3 4 5

Começar por ouvir testemunhos 
de experiências relacionadas com 
o tema, em vez de começar pelo 
problema:

• Dar abertura a outras opiniões
• Fazer perguntas abertas
• Estabelecer uma ligação 

emocional

Sessão de brainstorming

Refletir sobre o que foi relatado, 
considerando aspetos relevantes 
e imprevistas

Gerar o maior número de 
soluções para o problema sem 
julgamentos a priori:

• Explorar as soluções mais 
inesperadas

• Criar apoios visuais às 
soluções, de modo a torná-las 
mais atrativas

Desenvolver um protótipo de 
forma a que seja facilmente 
entendido pelos restantes, tendo 
em conta que:

• Para os membros do 
Workshop, é mais fácil 
entender a solução estando 
ela prototipada

• É um desenho inacabado e, 
por isso, aberto a melhoria

Apresentar aos restantes 
membros para recolha de 
feedback, sendo que o locutor 
deverá:

• Apresentar de forma rápida e 
contextualizada

• Procurar ter aprovação 
durante a apresentação

FASE

NA TEORIA…

RESPONSÁVEL KPMG

Parte 1: Enquadramento do problema 
e challenge #1 - KPMG– 14h55m

Parte 2: Challenger #2 (INEGI) –
15h10m

NA PRÁTICA…

Face às participações e contributos recolhidos na fase anterior, é explorado com 
os Membros do GROA a evolução potencial do Sector Automóvel nacional, e 
estratégias associadas

Realização de uma discussão em que todos os participantes são chamados a dar a 
sua visão um conjunto de questões indutoras de acção

Questões-chave detalhadas na página seguinte: 
• Enquadramento
• Q1 e Q2 focadas na visão sobre a situação actual

DURAÇÃO 30 minutos (inicia 14h55)

KPMG: Liderar
Membros do Observatório Automóvel: Participação

45 minutos (inicia 15h25) Intervalo –
16h10

Challenger #3: 
ANTRAM -

16h20 (15 min)

Challenger #4: 
CMP 16h35 

(15 min)

30 minutos (inicia 16h50, termina 17h20)

KPMG: Liderar
Membros do observatório automóvel: Participação

25 minutos

Recepção 
Participantes - 5 min

Mobinov –
Enquadramento do 

Projecto
15 minutos 

KPMG - Objetivos e 
Estrutura da Sessão 

5 min

Total: 2h50m

Metodologia do Workshop do Observatório Automóvel

1

1. Objectivos do Workshop
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Hidrogénio como Disruptor numa 
Indústria em Evolução 
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A evolução da Tecnologia Fuel Cell

1839

Criação da primeira
Fuel Cell

1960 1970

A NASA usou pela primeira
vez fuel cells

Em 1966, foi desenvolvido 
o primeiro veículo a fuel 
cell pela General Motors

1990

Entre 1970 e 1990 as fuel 
cells foram utilizadas 
maioritariamente para 
distribuição de energia

Em 1994, a Daimler 
introduziu a primeira 
geração de veículos 
movidos a fuel cell (NECAR 
1)

Em 2002, a Toyota 
lançou o primeiro 
leasing de veículos 
híbridos a células de 
combustível (Fuel cell 
hybrid vehicle) nos 
EUA e Japão

2020

A crise do petróleo na década de 
1970 levou ao desenvolvimento 
global de opções energéticas 
alternativas

Em 2003, os 25 países da 
EU lançaram projetos de 
desenvolvimento e 
investigação em células 
de combustível

A partir de 2014, foram lançadas 
diversas iniciativas para promoção do 
hidrogénio para utilização em células 
de combustível, nos EUA, Japão, 
China e Europa

Em 2018, foram testados 
na Alemanha os primeiros 
comboios movidos a 
hidrogénio

Fontes: Hydrogen and Fuel Cell Solutions for Transportation (2020)

A aplicação da tecnologia fuel cell começou no século passado no setor aeroespacial sendo que, face ao setor automóvel, foi
comercializado, em 2014, pela Toyota o primeiro veículo a fuel cell.

20102000

Em 2014, a Toyota lançou o modelo
Mirai, marcando comercialmente o
primeiro lançamento de veículos a fuel
cell disponíveis, seguidos pela Hyundai
em 2015

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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KPMG Global Automotive Executive Survey 2020

Os participantes do estudo Global Automotive Executive Survey 2020 realizado pela KPMG, foram desafiados a avaliar a 
importância das seguintes tendências-chave na indústria automóvel até 2030 ficando a fuel cell electric mobility no Top 3.

• Estabilidade global no desenvolvimento automóvel e nas
principais tendências desde 2016

• Estabelecimento da mobilidade elétrica por bateria,
conectividade e digitalização, mobilidade elétrica por
células de combustível, e mobilidade elétrica híbrida como
as quatro tendências chave mais importantes dos últimos
quatro anos.

3ª Tendência-Chave 

Fuel cell electric mobility

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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Como funciona um FCEV?



9© 2022 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os 
direitos reservados.

Como funciona a Tecnologia Fuel Cell?

Fontes: Hydrogen Council (2021)

O hidrogénio é enviado para 
as células de combustível 

1
Influxo de ar às células 
de combustível 

2
A reação do hidrogénio nas 
células de combustível gera 
eletricidade e emite água

3
A eletricidade gerada é 
fornecida ao motor

4
É emitida água sendo o 
único produto emitido 

5

Na Hydrogen Mobility Europe, são utilizadas duas configurações
principais:

1.Veículos elétricos fuel cell (FCEVs)
Utilizam um sistema dominante de células de combustível (onde
toda a energia provém da pilha de combustível de hidrogénio e a
bateria ajuda a regular o de saída e absorção de energia da
travagem regenerativa);

2.Veículos híbridos a células de fuel-extender (RE-FCEVs)
Utilizam a energia da pilha de combustível de hidrogénio, bem
como de uma bateria que também pode ser ligada à corrente e
carregada a partir da rede.

Num veículo elétrico a Fuel Cell, a célula de combustível é o componente central, que converte a energia química em energia 
elétrica permitindo o funcionamento do mesmo. Quando este funcionamento é apoiado por uma bateria o veículo é híbrido.

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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Comparação do sistema de propulsão veículos elétricos a Fuel Cell vs. veículos elétricos bateria vs. veículos a combustível

A principal diferença verificada na comparação dos componentes entre os veículos a fuel cell, os veículos elétricos e os 
veículos a combustível, é o sistema de propulsão.

Fontes: Hydrogen and fuel cell solutions for transportation (2020)

Tanque de 
hidrogénio 

Células de 
combustível

Bateria

Centralina Motor 
elétrico

Bateria Centralina Motor 
elétrico

Veículos elétricos a Fuel Cell

Veículos elétricos a bateria 

Legenda:

Motor e componentes auxiliares

Armazenamento e fornecimento de energia

Depósito 
combustível

Motor de combustão 
interna

Veículos a combustível

Veículos Fuel Cell

Centralina

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 



11© 2022 KPMG Advisory – Consultores de Gestão, S.A., sociedade anónima portuguesa e membro da rede global KPMG, composta por firmas membro independentes associadas com a KPMG International Limited, uma sociedade inglesa de responsabilidade limitada por garantia. Todos os 
direitos reservados.

Cadeia de valor do Hidrogénio no contexto da mobilidade 

Analisando a cadeia de valor do Hidrogénio existem vários casos de uso, sendo que neste workshop iremos focar-nos na 
mobilidade associada à indústria automóvel.

MobilidadeArmazenamento e 
Transporte

Produção de H2
Utilização Industrial 
e Comercial

Produção de H2 por eletrólise,
associado a centrais dedicadas ou
soluções locais de produção de energia
renovável não aproveitada (eólica,
solar) aproveitando situações de
excesso de produção

Exemplo de Casos de Uso Potenciais de Curto Prazo

Armazenamento de H2 associado a
produção local dedicada ou
partilhada, para utilização local ou
transporte para utilização comercial.

Produtores de Energia Renovável
Parques industriais e Empresas
Individuais com soluções locais de
produção de energia renovável
Comunidades de Energia Renovável

Utilização direta em processos
industriais, utilização na produção de
energia elétrica através de turbinas a
gás, utilização direta na geração de
calor industrial e comercial

Produtores de Energia Renovável
Parques industriais e Empresas
Individuais com soluções locais de
produção de energia renovável
Comunidades de Energia Renovável
Operadores especializados de
armazenamento, transporte e
comercialização de gás

Parques industriais, Empresas
Químicas, Empresas Industriais em
geral, Centros de Serviços, Centros
Comerciais

Utilização direta no reabastecimento
de veículos elétricos a fuel cell

Empresas de transportes de pessoas
e mercadorias com frotas a
hidrogénio, ou com potencial de
conversão para hidrogénio

Fornecedores de tecnologia, equipamentos e serviços associados

C
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e 
U
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Foco do Workshop

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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Qual a evolução deste mercado?
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Global Hydrogen Survey: Existe uma expectativa marcada sobre a evolução da importância do Hidrogénio 

no fornecimento mundial de energia entre 2035 e 2050… 

28%
24%

17%

4%

41%

32%

18%

7%
3%

0%

25%

50%

Very important Important Moderately  
important

Slightly important Not important

2035 2050
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100%

80%

60%

40%

20%

0%
2035 2050 2035 2050 2035 2050

Steel & other Refinery Energy storage  
material products and re-

electrification

2035 2050 2035 2050

Process heat Heat supply

Very important Important Moderately important Slightly important Not important

Sectors ordenados por ordem de importância

…assim como sobre a importância sobre os sectores económicos
2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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Também sobre a mobilidade, as perspectivas de médio prazo são significativas

0%
2035 20502035 2050

Fuel cell trucks and
buses

Syn fuels

2035 2050

Fuel cell cars

Very important Important Moderately important Slightly important Not important

Sectores ordenados por ordem de importância

100%

80%

60%

40%

20%
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“Well, my statement is surprisingly not ‘the future is just hydrogen’ because the future will be a mix. I think it was always wrong to put
both technologies against each other. By the way, hydrogen-electric cars are electric cars. They produce electricity on the vehicle, but
with fewer waves. I think this is one of the biggest things. I think every technology has a niche or has an application where it can
perform best. (…) The future is the best mix to achieve system efficiency which leads to climate efficiency.”

Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General of Hydrogen Europe

“Long term potential to supplement internal combustion engines, plug-in hybrid systems and battery-electric vehicles.
Become an attractive alternative to battery-electric drive trains – especially for customers who do not have their own access to
electric charging infrastructure or who frequently drive long distances.”

BMW Group

“Hydrogen car development has taken a back seat due to the fact that electric vehicles are more popular among the public. (…) But
there are benefits to hydrogen that outweigh electric — sometimes literally, as hydrogen fuel cells are much lighter than powerful
batteries. As you can top up a hydrogen car much quicker than charging your electric model, they’re perfect for public transport and
businesses that can’t afford vehicle downtime.”

Mark Barclay, e-commerce manager at GSF Car Parts

“It’s just very difficult to make hydrogen and store it and use it in a car. (…) The best-case hydrogen fuel cell doesn’t win against the
current case batteries, so then, obviously it doesn’t make sense. (…) That will become apparent in the next few years. There’s no reason
for us to have this debate, I’ve said my piece on this, it will be super obvious as time goes by, I don’t know what more to say.”

Elon Musk, CEO Tesla

Fontes: Euronews | CNBC | Evbox 

No imediato, a incerteza ainda impera e as opiniões divergem
2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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Fleet  
segment

Body  
type

Use case
/ driving behaviours

Long-term zero emissions  
solution

Vehicle  
availability

Fit with  
current  
behaviour

Infra-
structure  
simplicity

Current
TCO vs
ICE

Benefit  
cars

Car
• Commute toworkplace

/ home
• Regional travel

BEV – workplace, homeand  
transient charging

Reaching  
parity

Job cars Car • Regional, highmileage  
travel

BEV – home andtransient  
charging

Reaching  
parity

Taxis Car /  
Vans

• Urban travel with  
return tohome

BEV– overnight home, depot  
and transient charging

Reaching  
parity

Job vans /  
Grey fleet

Van
• Urban/regional travel  

with return to home
BEV – overnight home,  depot 
and transient charging Borderline

Last mile  
delivery

Van
• Urban delivery centred  

on depots, short daily  
mileage

BEV – depotbased  
overnight charging Borderline

Medium  
haul
logistics

>7.5T
trucks

• Depot-based, high  
daily mileage

BEV – depot basedrapid,  
transient charging Borderline

Buses Bus
• Urban routes with  

limited dailymileage;  
depot-based

BEV/H2 – primarily overnight  
depot-based withsome

H2 specialiseden-route

Borderline

Heavy  
goods Lorry • Long routesbetween  

depots
H2 Diverse – primarily depot-

based refuelling
Unfavour-
able

Fontes: (1) análise KPMG Key: Strong availability / high readinessto transition Very low availability / readiness to transition

Fleet decarbonisation considerations
A maturidade tecnológica, os casos de uso por tipo de frota e a infraestrutura têm um papel 

fundamental na indução da mudança

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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50%
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%

11%

12% Spain

Italy

France19%

13%

5%
4%

11%

18%

26% 26% Netherlands
23%

9 8%

45%

30%

Norway  

Sweden
90%
53%

Unprecedented rise in EV penetration in  
2020 to ~11% in largest automarkets

• Auto sales suppressed due to COVID-
19,  but EV sales grow despite this

• Increasing selection of vehicles; key  
model releases by mass-market
brands

• EU emissions targets not relaxed

‘Pioneer’ EVmarkets

7

• Small population 
/  auto markets

• Very
favourable  
regulation

• Consumer / 
culture  change

‘Rising giant’ EVmarkets

• Largest EU auto markets

• Favourable regulation
• Will contribute to 

majority  of EV volume 
in Europe

‘Follower’ EVmarkets

• Also important
auto markets, but
slow er moving

Fleet decarbonisation considerations
Nos veículos de passageiros, o momento dos EV é já significativo…

Quota de mercado dos veículos de passageiros EV

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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… sendo que a maturidade da tecnologia BEV patente, como alternativa concreta face ao ICE para um número 
relevante de casos de uso

Fontes: Hydrogen fuel cell vs electric cars: what you need to know but couldn't ask, Euronews

Veículos elétricos a Fuel Cell

Preço: a partir de € 60,000 (ex. Toyota Mirai)

Alcance: 320-405 km

Tempo de abastecimento: 3-4 min

Veículos elétricos a bateria

Preço: a partir de € 7,000/€22,000 (ex. Citroen ami vs. VW e-up)

Alcance: 160-500 km

Tempo de abastecimento: 30 min até 12h

Veículos motores de combustão

Preço: a partir de € 9,000 (ex.Dacia Sandero)

Alcance: 480-640 km

Tempo de abastecimento: 2-3 min

ix35 Tucson
Fuel Cell
Hyundai

Nexo Fuel Cell
Hyundai

Mirai FCV
Toyota

Clarity Fuel Cell
Honda

Fuel Cell GLC
Mercedes-Benz

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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%

11% Sweden
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2% Italy

Germany  

Netherlands

%

4%

1%

4%3%
2%

2 1%

%

7%
6%

4%
4 3%

2%

France

Electric LCV growth remainshampered by a  
number of factors:

• Dependence on corporates / fleets 
for  new purchases – slow to move

• Comparatively limited selection 
and  supply of vehicles vs. 
passenger car

• Concerns on payload and range

LCV ‘leaders’

2
0

• Norw ay is only market  
that has exhibited  
double digit LCV EV  
penetration

• Early indicator that  
mass-LCV transition is  
possible

LCV ‘followers’

• Includes all of the 
largest  auto markets

• Uptake 3-4 years
behind  passenger cars

Fleet decarbonisation considerations
A adopção de EV nos veículos de carga ligeiros está a aumentar, mas com um atraso de vários anos relativamente 

aos veículos de passageiros

Quota de mercado dos veículos de carga ligeiros EV

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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1

Relativamente aos veículos pesados, as opções estão ainda muito em aberto
2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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Fleet decarbonisation considerations

Fontes: (1) IEA, (2) EAFO (3) Worldometers(4) análise KPMG

Norway

35kWNetherlands

Sweden 16kW

8kW

75kW

8kW

UK

Germany

France

Belgium

Spain

8kW

7kW

4kW

Top markets ranked by estimated installed charging capacity
(k W charger power output per ‘000 population)

Total public  
chargepoints  
(‘000)

Normal or  
Rapid?

19 Mixed

67 Normal focus

10 Rapidfocus

45 Rapidfocus

33 Rapidfocus

46 Mixed

8 Normal focus

8 Rapidfocus

13 Mixed

‘Pioneer’  
EV markets

‘Rising  
giant’ EV  
markets

‘Follower’  
EV
marketsItaly 3kW

Normal charging (<50kW)  

Rapid charging(>=50kW)

Power output averages assumes 7kW average output per ‘normal’ charger and 60kW per ‘rapid’.Ratios based on 2020
population.

As infraestruturas são críticas, sendo que na EU, a implementação de infraestruturas públicas de carregamento 
eléctrico foi acelerada, mas com intensidades diferentes nos vários mercados
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23© 2022 KPMG Advisory - Consultores de Gestão, S.A., a firma portuguesa membro da rede KPMG, composta por firmas independentes afiliadas da KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. 
Todos os direitos reservados. Impresso em Portugal.
.

Contrariamente, as infraestruturas de distribuição de H2, que terão um papel fundamental na velocidade de expansão do 
FCEV, ainda têm uma maturidade limitada, tanto em termos de produção, como de distribuição e retalho

Verifica-se atualmente a presença de infraestruturas de abastecimento a hidrogénio na UE, especialmente no centro europeu estando, no 
entanto, a Península Ibérica deficitária.

Mundial UE

Fontes: ACEA (2021)

Infraestruturas de Abastecimento a Hidrogénio Disponíveis e Planeadas em 2022
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… estando planeado um reforço da rede na EU entre 2025 e 2030

Prevê-se um grande aumento da necessidade de infraestruturas de abastecimento de veículos pesados a hidrogénio na UE, com elevada 
capacidade de abastecimento especialmente no centro europeu.

2025 2030

Fontes: ACEA (2021)

Previsão de Infraestruturas de Abastecimento de Veículos Pesados a Hidrogénio Necessárias para a UE
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• Expansão da rede de
distribuição como enabler da
adoção do hidrogénio como
solução energética…

• … com impacto direto na
indústria automóvel

Estratégia Nacional e Europeia para o Hidrogénio 

Descarbonização da produção de 
hidrogénio existente

Desenvolvimento local de 
projetos de hidrogénio 
relacionados com a indústria

Principalmente utilizado na 
indústria siderúrgica, transporte e 
expedição de cargas pesadas, e 
como dispositivo flexível de 
armazenamento de energia

Comércio transfronteiriço 
desimpedido

Utilizado na aviação e em 
sectores onde a 
descarbonização é mais  
complexa

Utilização de 10-15% da rede 
de transporte/distribuição de 
Gás Natural

Fornecimento de 2-5% do 
consumo global de energia da 
indústria

A indústria do hidrogénio em 
plena expansão do mercado

Utilização de 75-80% da rede 
de transporte/distribuição de 
Gás Natural 

Fornecimento de 20-25% do 
consumo global de energia 
da indústria

2020 - 2025 2025 - 2030 2030 - 2040 2040 - 2050

PT
Calendário de acordo com a
estratégia nacional para o
hidrogénio publicado em Agosto
de 2020

EU
Programação de acordo com a
estratégia de hidrogénio para
uma Europa neutra para o clima
de Julho de 2020

Fontes: BMWi (2020); European Commission (2020); Hydrogen Europe Roadmap (2019)

As estratégias europeia e portuguesa para a evolução do hidrogénio estão alinhadas e preveem uma expansão da rede de 
abastecimento, condição chave para a generalização da utilização do hidrogénio como combustível.

Objetivo 2050
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As bases de desenvolvimento parecem estar a ganhar contornos mais sólidos.
Veículos Elétricos a Bateria Relevância no segmento 

(ilustrativo) Veículos Elétricos Fuel Cell

Os Veículos Elétricos a Bateria são
essenciais de modo a potenciar a rápida
descarbonização associada à rede de
transportes e irá tornar-se mainstream
em diversas utilizações

Fontes: Roadmap towards zero emissions (2021)

Veículos de Passageiros/
Veículos Comerciais Ligeiros

Veículos Médios de Carga

Veículos Pesados

Para segmentos importantes de veículos, o
hidrogénio torna-se a melhor opção:

- Regiões com restrições ao nível da
obtenção de energias renováveis ou de
capacidade da rede a médio e longo prazo

- Segmentos de veículos com alta potência
e elevada exigência de energia

- Use Cases e Clientes em segmentos com
preferência de veículos com capacidade de
longo alcance e reabastecimento rápido

… mas há múltiplos factores (tecnológicos, de infraestruturas, de mercado, fiscais…) que condicionarão o roadmap para as próximas 
décadas
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Questões Chave - Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução | 2. Definição e 3. Conceção

• Como é que vê a evolução e a adoção dos veículos a hidrogénio no mercado atual e qual o impacto que prevê sobre a 
sua empresa e indústria? (Não só na dimensão imagem mas ao nível do negócio, margem,…) 

• Como terão de se adaptar as empresas nacionais a este paradigma? 1. Expansão do portfólio de componentes a 
produzir (ex: Pilhas de Hidrogénio, Unidades de Comando…), 2. Alterações dos componentes atualmente produzidos 
(ex: Motor, Escape,…)? 

• Q3: Quais as acções que estão previstas ou a ser desenvolvidas na adaptação ao paradigma Hidrogénio/Fuel cells ao 
nível da indústria e no caso concreto do sector automóvel? (ex: Perspectiva Sector Auto enquanto Oferta: captação de 
R&D dada a fase mais inicial da tecnologia em alinhamento com potenciais produtores. Tecnologias de Conversão de 
Viaturas Perspectiva Sector Automóvel enquanto consumo: alteração de processos industriais para a utilização do 
Hidrogénio como alternativa enquanto combustível, reforço pontos de abastecimento)

Olhando para o futuro, há um conjunto de iniciativas potenciais que podemos discutir. Como exemplo: Captação de R&D 
junto de OEM, Avaliação e teste de conversão de componentes para hidrogénio, Criação de oferta para conversão de 
viaturas a combustível fóssil para hidrogénio, Reforço da rede de abastecimento para abastecimento das necessidades 
nacionais/ piloto de utilização do hidrogénio, Adaptação processos industriais para utilização do Hidrogénio enquanto 
combustível) 

• Q4: Enquanto sector automóvel, o que deve ser implementado por forma a assegurar as condições para adaptação a 
este paradigma?

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 
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Discussão de Potenciais Próximos Passos
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Principais Ações Identificadas – Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução | 4. Protótipo e 5. Teste

1. Dificuldade de 
Implementação

2. Investimento 
Necessário

4. Potencial Retorno3. Celeridade necessária/ 
urgência

B. Avaliação e teste de conversão de componentes para hidrogénio

A. Captação de R&D junto de OEM

D. Reforço da rede de abastecimento para abastecimento das necessidades nacionais/ 
piloto de utilização do hidrogénio

VETORES DE ANÁLISE

A DEFINIR

A DEFINIR A DEFINIR

ALTO

A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR

E. Criação de oferta para conversão de viaturas a combustível fóssil para hidrogénio
A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR

C. Adaptação processos industriais para utilização do Hidrogénio enquanto combustível BAIXO 

2. Tema: Hidrogénio como Disruptor numa Indústria em Evolução 

MÉDIO

ALTO ALTO

ALTO MÉDIO ALTO

BAIXO BAIXO BAIXO 

ALTO

ALTO

ALTO ALTO

MÉDIO

MÉDIO MÉDIO

ALTO

MÉDIO

Nota: Classificação efectuada de acordo com o feedback dos participantes do GROA
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3. Métricas de Sucesso

Métricas de Sucesso – KPIs (1/2)

1

ADESÃO

Os WS estão a obter o buy-in desejado e a corresponder às expectativas dos participantes?

Número de participantes nos WS

Por subsector, por tema, medido pós sessão e 
com cruzamento de inscrições vs attendance

2 Feedback dos participantes

Por tema, através de votação dos participantes, via 
inquérito digital partilhado após a sessão, 
avaliando 3 temas chave: 

1. Satisfação com conteúdo (Pontuação: 1-5)
2. Satisfação com formato (Pontuação: 1-5)
3. Sugestão de temas a abordar e/ ou alterações 

ao formato (open-ended)

1. Satisfação com conteúdo | Resposta Média: 5

2. Satisfação com formato | Resposta Média: 5

3. Sugestão de temas a abordar e/ ou alterações ao formato:

• Manutenção da atenção aos desenvolvimentos nos projetos 
de R&D Europeus e analisar a replicabilidade e escalabilidade 
das soluções, bem como as soluções a serem seguidas 
noutros estados membros no setor em cada uma das 
atividades que compõem a cadeia de valor.

Nota: Não recebidas a totalidade das respostas aos inquéritos

• Advisory Board: 4+1 elementos (Yazaki, INESC TEC, TMG, 
Borgstena + Mitsubishi (Guest)

• Participantes: 22 elementos
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3. Métricas de Sucesso

Métricas de Sucesso – KPIs (2/2)

1

EFETIVIDADE

Os WS estão a gerar soluções/ iniciativas acionáveis pelos participantes, e qual o sucesso das mesmas?

Número de ações 
identificadas por 
WS GROA

Por subsector, por tema, 
sistematizadas e 
partilhadas pós sessão

Tema: Descarbonização da Indústria Automóvel | Número de Acções: 5

A. Captação de R&D junto de OEM

B. Avaliação e teste de conversão de componentes para hidrogénio

C. Adaptação processos industriais para utilização do hidrogénio enquanto combustível

D. Reforço da rede de abastecimento para abastecimento das necessidades nacionais/piloto de 
utilização do hidrogénio

E. Criação de oferta privada de conversão de viaturas a combustível fóssil para hidrogénio
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