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Apoio à descarbonização da indústria

Objetivo

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

abertura do concurso N.º 03/C11-i01/2022, relativo ao Apoio à Descarbonização da

Indústria, com o intuito de contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica.

Destinatários

Empresas do setor da indústria, categorias B - Indústrias extrativas e C - Indústrias

transformadoras, da Classificação portuguesa das atividades económicas, entidades

gestoras de parques industriais e consórcios.

Tipologias de projetos

a) Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria;

b) Adoção de medidas de eficiência energética na indústria;

c) Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia.

Despesas Elegíveis

São despesas elegíveis por tipologia, as relacionadas com a aquisição de Ativos

tangíveis, intangíveis e serviços relacionados, que contribuam diretamente para a redução

de emissões de GEE através da diminuição do consumo de eletricidade e/ou

combustíveis, nomeadamente:
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Processos e tecnologias de baixo carbono

• Substituição de equipamentos que recorram a consumo de gás natural e/ou outros

combustíveis fosseis, por equipamentos elétricos;

• Adaptação ou aquisição de equipamentos para incorporação de matérias-primas

alternativas ou renováveis no processo de produção visando a redução de consumos

e/ou de emissões (subprodutos, reciclados, biomateriais);

• Aposta em soluções digitais através de soluções inteligentes de apoio a medição,

monitorização, tratamento de dados para a gestão e otimização de processos,

consumos e redução de emissões de GEE e poluentes, aumentando a eficiência de

utilização de recursos (matérias-primas, água, energia).

Medidas de eficiência energética

• Otimização de motores, turbinas, sistemas de bombagem e sistemas de ventilação;

• Otimização de sistemas de ar comprimido;

• Substituição e/ou alteração de fornos, caldeiras e injetores;

• Recuperação de calor ou frio;

• Aproveitamento de calor residual de indústrias próximas (em simbiose industrial);

• Otimização da produção de frio industrial;

• Substituição de sistemas de iluminação por sistemas ou soluções mais eficientes.

Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia

• Instalação de sistemas de produção de energia elétrica a partir de fonte de energia

renovável para autoconsumo;

• Instalação de equipamentos para produção de calor e/ou frio de origem renovável;

• Adaptação de equipamentos para uso de combustíveis renováveis;

• Instalação de sistemas de cogeração de elevada eficiência baseados exclusivamente

em fontes de energia renovável;

• Sistemas de armazenamento de energia de origem renovável.
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Custos elegíveis:

• Sobrecustos de investimento necessários para superar as normas da União aplicáveis

ou, na sua ausência, para aumentar o nível de proteção do ambiente;

• Sobrecustos de investimento necessários para alcançar o nível mais elevado de

eficiência energética;

• Sobrecustos de investimento necessários para promover a produção de energia a

partir de fontes renováveis.

No caso dos projetos simplificados, é elegível o custo de aquisição do investimento.

Incentivo

Os montantes de apoio em cada modalidade de candidatura são os seguintes:

a) Projetos simplificados de descarbonização da indústria: Limite de apoio de 200 mil

euros por empresa única durante um período de 3 anos.

i. Subsídio não reembolsável para as 3 tipologias de projeto: 55% de taxa base;

b) Projetos de descarbonização da indústria: o limite total de apoio de 15 milhões de

euros por empresa e por projeto.

i. Subsídio não reembolsável:

i. Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria: 40% de taxa

base;

ii. Adoção de medidas de eficiência energética na indústria: 30% de taxa

base;

iii. Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de

energia: 30 ou 45% de taxa base.

Às taxas base indicadas, acrescem majorações, dependendo da dimensão da empresa e

localização do investimento.
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Investimento

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

decisão de aprovação, e uma duração máxima de 2 anos a partir da mesma data,

podendo ser prorrogada pelo IAPMEI em casos devidamente justificados.

Os indicadores de resultado devem ser cumpridos até à data-limite definida no contrato

programa, devendo ter como referência máxima 31.12.2025. O incumprimento destes

indicadores poderá determinar a redução ou revogação do apoio.

Candidaturas

A apresentação de candidatura é feita através de formulário eletrónico disponível através

da página da internet do IAPMEI em (IAPMEI - Descarbonização da Indústria), a

disponibilizar até ao dia 2 de dezembro de 2022.

O concurso encontra-se aberto até às 18 horas do dia 31 de janeiro de 2023.

Contudo, a receção de candidaturas poderá ser suspensa, através de comunicação

prévia a publicar nos sítios de internet do PRR, do IAPMEI, com uma antecedência mínima

de 3 dias úteis em relação à data estabelecida para a suspensão.


