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1. CONCEITO (O QUE PRETENDE?)

“O Aviso “Apoio à Descarbonização da Indústria” enquadra-se num conjunto de 

medidas que visam contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica, promovendo 

a transição energética por via da eficiência energética, do apoio às energias 

renováveis, com enfoque na produção de hidrogénio e outros gases de origem 

renovável com o apoio da digitalização, introdução de novas tecnologias ou processos 

de produção mais sustentáveis e energeticamente mais eficientes, incluindo opções 

de circularidade, a fim de os descarbonizar.”

Esta call PRR pretende financiar projetos de transição energética e digital, 

desenvolvidos por empresas industriais, 

que permitam obter reduções significativas de emissões de Gases com 

Efeito de Estufa (GEE) e reforçar a sustentabilidade de processos industriais
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2. VERBA DISPONÍVEL

▪ 705 milhões EUR (subsídios a fundo perdido), dos quais:

✓ 200 milhões EUR (preferencialmente) para financiar projetos de PMEs;

✓ 200 milhões EUR desbloqueados se existirem, pelo menos, 300 projetos de descarbonização 
da indústria.

3. BENEFICIÁRIOS

▪ Qualquer tipo de empresa (incl. grandes empresas), desde que com atividade industrial (integram CAE 
rev3 categorias B - Indústrias extractivas e C - Indústrias transformadoras)

▪ Entidades gestoras de parques industriais, cujos investimentos possam impactar a redução de emissões 
de gases de efeito de estufa nas empresas do setor da indústria instaladas nas áreas sob sua gestão.

▪ Consórcios de empresas industriais e/ou entidades gestoras de parques industriais, que traduzam 
simbioses industriais ao nível  dos investimentos propostos

4. REGIÕES ABRANGIDAS

▪ São elegíveis projetos/investimentos realizados em qualquer região do território nacional
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Não previstos financiamentos diretos a entidades de C&T (embora despesas
possam ser elegíveis, se estas forem enquadradas p.ex. enquanto prestações de 
serviços aos beneficiários na implementação dos projetos elegíveis (privilegiados
projetos com TRL 7+)
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5. PROJETOS ELEGÍVEIS

▪ Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria
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Max. 1 projeto por instalação (exceto se 1 deles de gases fluorados)
Lista não exaustiva de características de projetos elegíveis disponíveis no 
Anexo III do AAC

Projetos que introduzam novos processos, produtos e modelos de negócio inovadores ou a alteração de processos visando a sua 
descarbonização e digitalização, incluindo tecnologias e soluções limpas e inovadoras de baixo carbono que promovam o uso 
eficiente dos recursos e a sua circularidade, incluindo simbioses industriais, potenciando a sustentabilidade e a resiliência das 
cadeias de valor; a incorporação de novas matérias primas, de combustíveis derivados de resíduos, incluindo biomassa e biogás; do 
recurso a simbioses industriais e medidas de economia circular, incorporando inovação; a substituição e/ou adaptação de 
equipamentos e processos para novas tecnologias sustentáveis e vetores de energia renovável; destacam-se ainda medidas que 
visam a adoção de gases fluorados de reduzido potencial de aquecimento global. É ainda relevante um aumento da eletrificação dos 
consumos finais de energia, designadamente através da eletrificação dos consumos finais de energia na indústria e do reforço do 
acesso e da qualidade de serviço, principalmente em zonas industriais.

▪ Adoção de medidas de eficiência energética na indústria

Projetos que permitam reduzir o consumo de energia e as emissões de gases com efeito de estufa, em paralelo com a adoção de 
sistemas de monitorização e gestão de consumos que permitam gerir e otimizar os consumos de energia aproveitando o potencial 
da digitalização e a automação.

▪ Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia

Promoção da incorporação de hidrogénio e de outros gases renováveis na indústria, designadamente naquelas situações em que as 
opções tecnológicas custo-eficazes para descarbonização, nomeadamente através da eletrificação, são mais limitadas.

São ainda elegíveis projetos integrados, que incluam componentes previstas em mais do 
que um dos 3 grupos de projetos elegíveis apresentados acima.
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6. OUTRAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

▪ Garantir o cumprimento do princípio “Não Prejudicar Significativamente” (“Do No Significant Harm”, DNSH)
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▪ Os projetos elegíveis poderão incluir, complementarmente, investimentos de economia circular na indústria, 
desde que estes contribuam clara e significativamente para a redução de emissões de GEE, designadamente no 
que respeita à substituição de matérias-primas por subprodutos, à incorporação de resíduos, e às simbioses 
industriais

▪ No caso das instalações CELE, demonstrar que o projeto permitirá à instalação ficar significativamente abaixo 
dos valores dos parâmetros de referência (benchmark) da(s) subinstalação(ões) relevantes

Definição/âmbito DNSH no Anexo II 

▪ Avaliação independente inicial (ex-ante) e final (aquando da conclusão do projeto) do valor de emissões diretas 
e indiretas de GEE do projeto

Ou das instalações industriais apoiadas? Contraditório…
Metodologia de cáculo emissões no Anexo VI

▪ Redução média ≥ 30% das emissões diretas e indiretas de GEE nas instalações apoiadas
Exclusivamente para os projetos de eficiência energética

▪ Dispor, em sede de execução, dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos investimentos, quando 
aplicável

▪ Os trabalhos relativos ao projeto ou à atividade a desenvolver no âmbito da operação têm que ser iniciados 
somente após a submissão da candidatura ao IAPMEI. O início dos trabalhos em momento anterior à data da 
submissão da candidatura torna todo o investimento não elegível para financiamento

▪ A despesa elegível com a instalação de sistemas de produção de energia elétrica a partir de fonte solar para 
autoconsumo está limitada a 30% do montante de investimento total elegível da operação, não considerando o 
próprio montante de investimento na produção de energia elétrica a partir de fonte solar
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7. TAXAS DE CO-FINANCIAMENTO (1/2)

▪ Sobrecustos de investimento necessários para superar as normas da União aplicáveis em matéria de proteção do 
ambiente ou, na sua ausência, aumentar o nível de proteção do ambiente:
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Taxa de apoio máxima: 40% 

▪ Sobrecustos de investimento necessários para investimento para a adaptação antecipada a futuras normas da União:

Taxa de apoio máxima: 

- Mais de 3 anos antes da entrada em vigor da nova norma:

✓ Pequenas Empresas 20%
✓ Médias empresas 15%
✓ Grandes empresas 10%

- Entre 1 e 3 3 anos antes da entrada em vigor da nova norma:

✓ Pequenas Empresas 15%
✓ Médias empresas 10%
✓ Grandes empresas 5%

Majorações: 

- Pequenas empresas 20% 
- Médias empresas 10% 

- Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira: 15% 
- Lisboa e Algarve: 5% 

Majorações: 

Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira: 15% 
Lisboa e Algarve: 5% 

▪ Sobrecustos de investimento necessários para alcançar o nível mais elevado de eficiência energética:

Taxa de apoio máxima: 30% Majorações: 

- Pequenas empresas 20% 
- Médias empresas 10% 

- Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira: 15% 
- Lisboa e Algarve: 5% 

Detalhe (Auxílios Estado Ambiente) no Anexo I e Regulamento 
Descarbonização da Indústria (Portaria n.º 325-A/2021)

Sem limite por empresa/projeto

EUR 15 milhões por empresa e por projeto

EUR 15 milhões por empresa e por projeto
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7. TAXAS DE CO-FINANCIAMENTO (2/2)
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Detalhe (Auxílios Estado Ambiente) no Anexo I e Regulamento 
Descarbonização da Indústria (Portaria n.º 325-A/2021)

▪ Sobrecustos de investimento em equipamento necessário para que a instalação funcione como uma instalação 
de cogeração de elevada eficiência, comparativamente às instalações de eletricidade ou aquecimento 
convencionais da mesma capacidade, ou sobrecustos de investimento para modernizar uma instalação existente 
que já satisfaz o limiar de elevada eficiência de modo a aumentar a sua eficiência:

Taxa de apoio máxima: 45% 

▪ Sobrecustos de investimento necessários para promover a produção de energia a partir de fontes renováveis:

Majorações: 

Taxa de apoio máxima*: 30%
45%

* Dependendo do método de cálculo
100% co-financiamento se procedimento 
de concurso competitivo 

▪ Custos incorridos com os trabalhos de reabilitação, uma vez deduzido o aumento do valor dos terrenos, em 
investimentos a favor da reabilitação de sítios contaminados:

Taxa de apoio máxima: 100% 

▪ Custos de estudos, nomeadamente auditorias energéticas:

Taxa de apoio máxima: 50% Majorações: 

- Pequenas empresas 20% 
- Médias empresas 10% 

- Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira: 15% 
- Lisboa e Algarve: 5% 

Majorações: - Pequenas empresas 20% 
- Médias empresas 10% 

- Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira: 15% 
- Lisboa e Algarve: 5% 

- Pequenas empresas 20% 
- Médias empresas 10% 

▪ Outros custos: Limite máximo de 200 mil € durante 3 anos por empresa única (regra de minimis)

EUR 15 milhões por empresa e por projeto

EUR 20 milhões por empresa e por projeto

EUR 15 milhões por empresa e por projeto

EUR 15 milhões por empresa e por projeto
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8. DESPESAS NÃO ELEGÍVEIS

▪ Custos normais de funcionamento do beneficiário, não previstos no investimento contratualizado, bem como custos de manutenção e 
substituição, e custos relacionados com atividades de tipo periódico ou contínuo;

▪ Pagamentos em numerário, exceto nas situações em que se revele ser este o meio de pagamento mais frequente, em função da natureza 
das despesas, e desde que num quantitativo unitário inferior a 250 euros;

▪ Despesas pagas no âmbito de contratos efetuados através de intermediários ou consultores, em que o montante a pagar é expresso em 
percentagem do montante financiado pelo PRR ou das despesas elegíveis da operação;

▪ Aquisição de bens em estado de uso;

▪ Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), recuperável ou não pelo beneficiário;

▪ Aquisição de veículos automóveis, aeronaves e outro material de transporte, à exceção dos previstos nos Investimentos aprovados no PRR;

▪ Juros e encargos financeiros;

▪ Fundo de maneio;

▪ Publicidade corrente;

▪ Investimentos relativos à produção de gases renováveis;

▪ Investimentos relativos à aquisição e instalação de equipamentos consumidores de combustíveis fósseis;

▪ Custos com a manutenção e operação da(s) operação(ões) a implementar no âmbito do presente Regulamento;

▪ Custos com deslocações e portes de envio;

▪ Custos com baterias de condensadores ou qualquer sistema que vise apenas a mitigação da energia reativa;

▪ Custos com equipamentos portáteis de medição de consumo energético ou equipamentos de controlo de combustão;

▪ Despesas associadas a registos, autorizações, licenciamentos e taxas;

▪ Compra de imóveis, incluindo terrenos;

▪ Trespasse e direitos de utilização de espaços.

DESCARBONIZAÇÃO DA INDÚSTRIA - EMPRESAS

Regulamento Descarbonização da Indústria (Portaria n.º 325-A/2021)
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9. PRAZOS

▪ Prazo para submissão da candidatura: 29 abril 2022

▪ Prazo para análise candidatura (IAPMEI et all): 80 dias úteis

▪ Prazo para início do projeto: até 6 meses após a aprovação da candidatura

▪ Duração máxima do projeto: 24 meses

▪ Data limite para cumprimento de indicadores de resultado contratualizados: 31.12.2025

▪ Data limite para apresentação de despesas: 31.12.2025
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10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETOS

C1 – Emissões GEE

C2 – Maturidade Técnica

C3 – Maturidade Financeira

C4 – Redução de Consumos [de Energia]

C11 – Emissões absolutas evitadas (40%)
C12 – [Redução de] Emissões relativas (60%)

Valores iniciais: 2019 ou 2020 (maior valor)
Valores finais: reportados a 2025

Projetos de Descarbonização:

CF= C1*0,6+C2*0,2*C3*0,2

Projetos de Eficiência Energética e Renováveis: 

CF= C1*0,4+C2*0,1+C3*0,1+C4*0,4 

Projetos Integrados:

CF= C1*0,5+C2*0,1+*C3*0,1+C4*0,3

CRITÉRIOS: PONDERADORES:

Detalhe critérios no Anexo IV 



ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS: info@apquimica.pt


