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Apoio à elaboração de roteiros de descarbonização 

da indústria e capacitação das empresas 

Objetivo

No âmbito do PRR – Programa de Recuperação e Resiliência, foi publicado o anúncio de

abertura do concurso N.º 01/C11-i01/2021, relativo à elaboração de roteiros de

descarbonização da indústria e capacitação das empresas, com o intuito de contribuir

para a transição climática da indústria portuguesa, apoiando a sua competitividade,

desafiando as indústrias e os processos industriais para o cumprimento dos objetivos da

neutralidade carbónica, identificados no Roteiro para Neutralidade Carbónica 2050 e no

PNEC 2030.

Destinatários

Associações empresariais, centros tecnológicos e consórcios dos diferentes setores

industriais com competências técnicas orientadas para a valorização da atividade

industrial. Se a candidatura provir de um consórcio, compete à entidade líder estabelecer

os acordos ou contratos necessários à implementação da operação.

Tipologias de projetos

São suscetíveis de apoio, a elaboração ou atualização relevante de roteiros setoriais para

a neutralidade carbónica que permitam identificar as soluções tecnológicas e de

alteração de processos mais inovadoras, eficazes, específicas para a indústria nacional e

eficientes em termos de custos e incorporando maior inovação, promovendo a sua

discussão e disseminação, bem como a capacitação dos recursos humanos e a

dinamização de redes de empresas visando a sua implementação. Serão privilegiados os

projetos que incidam em setores com maior potencial de tradução de efeitos ao nível da

descarbonização.

Neste âmbito poderão ser abrangidas as seguintes atuações complementares:

a) Ciclo de workshops para a descarbonização da indústria;

b) Ações de formação dirigidas a empresas;

c) Plataformas de partilha de informação e boas práticas;

d) Apoio a participação em redes de empresas para a descarbonização.
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Despesas elegíveis

a) Custos com recursos humanos necessários à realização do roteiro e das ações de

formação e divulgação, com o limite de 25% do valor total do projeto;

b) Aluguer de equipamentos e instalações para ações de formação ou divulgação;

c) Contratação de serviços de assistência técnica especializada, incluindo consultadoria

relevante para a elaboração do roteiro;

d) Aquisição de serviços necessários à realização das ações de formação ou divulgação;

e) Desenvolvimento de plataformas de partilha de informação e boas práticas.

Incentivo

Assumem a forma de subsídios não reembolsáveis, com limite máximo por projeto de 500

mil euros, sendo de 250 mil euros quando estejam em causa atualizações relevantes de

roteiros já existentes. A taxa de financiamento das despesas elegíveis é de 100%.

Investimento

As despesas e ações associadas aos projetos selecionados são elegíveis a partir da data

de apresentação de candidatura.

Os projetos deverão ter início no prazo de seis meses após data da comunicação da

decisão de aprovação, bem como possuir uma duração máxima de 2 anos a partir da

mesma data, podendo ser prorrogada pelo IAPMEI em casos devidamente justificados.

Os indicadores e objetivos devem ser cumpridos até à data-limite definida no contrato

programa, devendo ter como referência máxima 31.12.2025.

Candidaturas

O período para a receção de candidaturas decorrerá entre 30 de dezembro de 2021 e as

19 horas do dia 31 de Março de 2022.


