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«Apoio à Descarbonização da Indústria» 

1. Natureza dos beneficiários 

Empresas de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor da indústria, categorias: B- Indústrias 

extrativas e C – Indústrias transformadoras. 

   

2. Área geográfica de aplicação 

O presente Aviso tem aplicação em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas da 

Madeira e dos Açores. 

 

3. Tipologias de operação 

Esta medida está enquadrada nos seguintes domínios de intervenção: 

• “024ter - Eficiência energética e projetos de demonstração nas PME ou grandes empresas e 

medidas de apoio que cumprem os critérios de eficiência energética”, 

• “022 - Processos de investigação e de inovação, transferência de tecnologias e cooperação 

entre empresas, incidindo na economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às 

alterações climáticas”; 

• “029 - Energia renovável: solar”; 

• “032 – Outras energias renováveis (incluindo a energia geotérmica)”, e 

• “033 – Sistemas energéticos inteligentes (incluindo as redes inteligentes e sistemas de TIC) 

e respetivo armazenamento”. 

 

As tipologias de projeto passíveis de apresentação de candidaturas são: 

❖ Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria; 

❖ Adoção de medidas de eficiência energética na indústria; 

❖ Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia. 

 

4. Modalidades de candidatura 

As candidaturas processam-se de acordo com duas modalidades: 

A. Projetos simplificados de descarbonização da indústria com apoio até 200 mil euros por 

empresa única, durante um período de 3 anos, ao abrigo do «Regime de Minimis»; 

B. Projetos de descarbonização da indústria com apoios ao abrigo do RGIC «Regulamento Geral 

de Isenção por Categoria». 



 

Cada empresa poderá apresentar uma candidatura em cada modalidade, devendo cada candidatura 

abranger conjuntos de estabelecimentos distintos por forma a permitir a autonomização dos impactos 

ao nível da redução de gases de efeito de estufa e aferição do cumprimento da condição de redução 

média de, pelo menos, 30% das emissões diretas e indiretas de GEE nas instalações industriais 

apoiadas, para os projetos que se enquadram no domínio de intervenção “024ter - Eficiência 

energética e projetos de demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas de apoio que 

cumprem os critérios de eficiência energética”. 

 

5. Critérios de elegibilidade e condições de acesso 

5.1. Critérios de elegibilidade dos beneficiários 

Os critérios de elegibilidade dos beneficiários são os seguintes: 

a. Estar legalmente constituído; 

b. Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a administração 

fiscal e a segurança social; 

c. Ter a situação regularizada em matéria de exercício de atividade no território abrangido pela 

tipologia das operações e investimentos, incluindo o cumprimento da legislação ambiental 

aplicável a nível da UE e nacional; 

d. Possuir, ou poder assegurar até à aprovação da candidatura, os meios técnicos, físicos e 

financeiros e os recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação; 

e. Demonstrar ter capacidade de financiamento do projeto; 

f. Ter a situação regularizada em matéria de reposições, no âmbito de financiamentos dos FEEI; 

g. Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável; 

h. Não se enquadrar no conceito de empresa em dificuldade; 

i. Declarar que não se trata de uma empresa sujeita a injunção de recuperação, ainda 

pendente, na sequência de uma decisão anterior da Comissão Europeia; 

j. Não deter nem ter detido capital numa percentagem superior a 50%, em empresa que não 

tenha cumprido notificação para devolução de apoios no âmbito de uma operação apoiada 

por fundos europeus; 

k. Não ter apresentado os mesmos investimentos em candidatura, no âmbito da qual ainda 

esteja a decorrer o processo de decisão ou em que a decisão sobre o pedido de 

financiamento tenha sido favorável, exceto nas situações em que tenha sido apresentada 

desistência. 

 

5.2. Condições de acesso das operações 

As condições de acesso das operações são as seguintes: 

a. Respeitar as tipologias de projetos; 



 

b. Cumprir o princípio do «Não prejudicar significativamente» (DNSH), não incluindo atividades 

que causem danos significativos a qualquer objetivo ambiental europeu; 

c. Demonstrar uma redução média de emissões diretas e indiretas de GEE das instalações 

industriais; 

d. Contribuir para uma redução média de, pelo menos, 30% das emissões diretas de GEE para 

os projetos que se enquadrem no domínio de intervenção «024 – Eficiência energética e 

projetos de demonstração nas PME ou grandes empresas e medidas de apoio que cumprem 

os critérios de eficiência energética»; 

e. Os projetos enquadráveis nos domínios de intervenção «022 – Processos de investigação e 

de inovação, transferência de tecnologias e cooperação entre empresas, incidindo na 

economia hipocarbónica, na resiliência e na adaptação às alterações climáticas»; «029 –

Energia renovável: solar»; «032 – Outras energias renováveis (incluindo a energia 

geotérmica)» e «033 – Sistemas energéticos inteligentes (incluindo as redes inteligentes e 

sistemas de TIC) e respetivo armazenamento», devem demonstrar o enquadramento no 

domínio selecionado; 

f. Os investimentos acessórios em economia circular, designadamente no que respeita à 

substituição de matérias-primas por subprodutos, à incorporação de resíduos, e às simbioses 

industriais, são admissíveis desde que incluídos em projetos enquadrados num dos 5 

domínios de intervenção referidos nas alíneas d) e e), contribuindo clara e significativamente 

para a redução de emissões de gases com efeito de estufa enquanto instrumento de 

descarbonização da indústria. 

 

Para os projetos candidatos no âmbito da modalidade A (Projetos simplificados de descarbonização 

da indústria), a validação dos critérios de elegibilidade dos beneficiários e das condições de acesso 

das operações será efetuada da seguinte forma: 

• Por validação automática do Balcão dos fundos no caso das condições previstas nas alíneas 

a), b), f) e g) do ponto 5.1 e na alínea j) do ponto 5.2; 

• Por declaração subscrita por contabilista certificado responsável pela contabilidade da 

empresa para: micro, pequenas e médias empresas e revisor oficial de contas para Não PME, 

no caso das condições definidas nas alíneas e) e h) do ponto 5.1 e na alínea i) do ponto 5.2; 

• Mediante apresentação de declaração de cumprimento, subscrita pelo beneficiário sob 

compromisso de honra, no caso das condições definidas nas alíneas c), d), i), j) e k) do ponto 

6.1 e nas alíneas a), b), e), f) e h) do ponto 5.2. 

• Através de informação a facultar no formulário de candidatura suportada por informação 

técnica específica a incluir no dossier de candidatura do beneficiário, no caso das condições 

definidas nas alíneas c), d), g) e k) do ponto 5.2. 

 

 



 

6. Despesas 

6.1. Despesas elegíveis 

São consideradas despesas elegíveis as seguintes: 

I. Processos e tecnologias de baixo carbono: 

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

combustíveis fósseis, por equipamentos elétricos; 

o 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); 

o 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) promovendo a sua circularidade. 

 

II. Medidas de eficiência energética: 

o Otimização de motores, turbinas, sistemas de bombagem e sistemas de ventilação (por 

exemplo, instalação de variadores de velocidades e substituição de equipamentos por 

equipamentos de elevado desempenho energético); 

o Otimização de sistemas de ar comprimido (p.e. substituição do compressor de ar, 

redução de pressão e temperatura, variadores de velocidade); 

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

o Recuperação de calor ou frio; 

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

o Otimização da produção de frio industrial (por exemplo, substituição de chiller ou de 

bomba de calor); 

o Substituição de sistemas de iluminação por sistemas ou soluções energeticamente mais 

eficientes. 

 

III. Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia: 

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

renovável para autoconsumo; 

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

(incluindo bombas de calor); 

o Adaptação de equipamentos para uso de combustíveis renováveis (incluindo os 

provenientes de resíduos e gases renováveis como o hidrogénio verde); 

o Instalação de sistemas de cogeração de elevada eficiência baseados exclusivamente em 

fontes de energia renovável; 



 

o Sistemas de armazenamento de energia de origem renovável. 

 

6.2. 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; 

 Compra de imóveis, incluindo terrenos; 

 Trespasse e direitos de utilização de espaços; 

 Publicidade corrente. 

 

7. Duração do projeto 

Os projetos têm uma duração máxima de 24 meses a contar da data de assinatura do Termo de 

Aceitação, tendo de estar concluídos no máximo até 31/12/2025. 

  

8. Taxa de financiamento 

 

A. Projetos simplificados de descarbonização da indústria: 

Tipologia Custo elegível Subsídio não reembolsável 

a) O custo elegível é o custo de 

aquisição do investimento 

55% de taxa base à qual acrescem as seguintes 

majorações: b) 



 

c) 

+10 pp para Médias ou +20 pp para pequenas 

empresas; 

+10 pp para os estabelecimentos localizados nas 

regiões Norte, Centro Alentejo, Açores e Madeira. 

Limite de apoio é de 200 mil euros por empresa única durante um período de 3 anos, no 

computo total dos apoios atribuídos ao abrigo do «Regime de Minimis». 

 

B. Projetos de descarbonização da indústria: 

Tipologia Custo elegível Subsídio não reembolsável 

a) Os custos elegíveis têm como base os 

sobrecustos do investimento necessários 

para superar as normas da União 

aplicáveis ou, na sua ausência, para 

aumentar o nível de proteção do 

ambiente: 

- Custos de investimento na proteção do 

ambiente se for investimento separado ou 

em todos os outros casos, 

- Por diferença face aos custos de um 

investimento semelhante menos 

respeitador do ambiente que seria 

efetuado de forma credível sem o apoio. 

40% de taxa base à qual acrescem 

as seguintes majorações: 

+10 pp para Médias ou +20 pp para 

pequenas empresas; 

+15 pp para os estabelecimentos 

localizados nas regiões Norte, 

Centro Alentejo, Açores e Madeira 

ou de +5pp para estabelecimentos 

localizados nas regiões “c” do mapa 

de auxílios regionais correspondendo 

a freguesias designadas nas regiões 

de Lisboa e Algarve. 

b) Os custos elegíveis têm como base os 

sobrecustos do investimento necessários 

para alcançar o nível mais elevado de 

eficiência energética: 

- Custos de investimento em eficiência 

energética se for investimento separado 

ou em todos os outros casos, 

- Por diferença face aos custos de um 

investimento semelhante de menor 

eficiência energética que seria efetuado 

de forma credível sem o apoio. 

Intensidades de apoio ao abrigo do 

art.º 38º do RGIC: 

30% de taxa base à qual acrescem as 

seguintes majorações 

+10 pp para Médias ou +20 pp para 

pequenas empresas; 

+15 pp para os estabelecimentos 

localizados nas regiões Norte, Centro 

Alentejo, Açores e Madeira ou de 

+5pp para estabelecimentos 

localizados nas regiões “c” do mapa 

de auxílios regional correspondendo a 

freguesias designadas nas regiões de 

Lisboa e Algarve. 

c) 
Os custos elegíveis têm como base os 

sobrecustos do investimento necessários 

Intensidades de apoio ao abrigo do 

art.º 41º do RGIC: 



 

para promover a produção de energia a 

partir de fontes renováveis: 

- Custos de investimento na produção de 

energia a partir de fontes renováveis se for 

investimento separado 

ou, 

- Por diferença face aos custos de um 

investimento semelhante menos 

respeitador do ambiente que seria 

efetuado de forma credível sem o apoio 

Ou, 

45% de taxa base à qual acrescem as 

seguintes majorações: 

+10 pp para Médias ou +20 pp para 

pequenas empresas; 

+15 pp para os estabelecimentos 

localizados nas regiões Norte, Centro 

Alentejo, Açores e Madeira ou de 

+5pp para estabelecimentos 

localizados nas regiões “c” do mapa 

de auxílios regional correspondendo a 

freguesias designadas nas regiões de 

Lisboa e Algarve. 

- Em pequenas instalações os custos 

totais do investimento para alcançar um 

nível mais elevado de proteção do 

ambiente. 

30% de taxa base à qual acrescem as 

seguintes majorações: 

+10 pp para Médias ou +20 pp para 

pequenas empresas; 

+15 pp para os estabelecimentos 

localizados nas regiões Norte, Centro 

Alentejo, Açores e Madeira ou de 

+5pp para estabelecimentos 

localizados nas regiões “c” do mapa 

de auxílios regional correspondendo a 

freguesias designadas nas regiões de 

Lisboa e Algarve. 

O limite total de apoio é de 15 milhões de euros por empresa e por projeto conforme o definido 

nas alíneas s) e v) do n.º 1 do artigo 4.º do RGIC. 

 

 

9. Pagamento aos beneficiários  

Pagamentos intermédios até 95% do incentivo contratado, a título de: 

✓ Adiantamento inicial automático com a aceitação da decisão, para pré-financiamento até ao 

montante máximo de 13% do valor do incentivo.  O adiantamento recebido será regularizado 

através da dedução, em cada pagamento subsequente, de um valor calculado pela % 

resultante do rácio entre o valor apurado dos pagamentos intermédios e o total do 

financiamento contratado. 

✓ Adiantamentos contra-fatura na proporção da despesa faturada, cuja liquidação deverá ser 

efetuada num prazo de 30 dias, ou 

✓ Reembolso na proporção das despesas realizadas e pagas. 



 

✓ Pagamento final do valor remanescente face ao realizado, a submeter até 90 dias após a 

conclusão física e financeira do projeto. 

Os pagamentos realizados após o adiantamento inicial, serão apurados com base em declaração de 

despesa subscrita pela empresa e confirmada por Contabilista Certificado ou por ROC quando exigido 

legalmente. 

 

10. Prazos e procedimentos para a apresentação das candidaturas 

A apresentação das candidaturas é realizada através do formulário eletrónico, a disponibilizar até ao 

dia 2 de dezembro de 2022. O prazo para apresentação de candidaturas decorrerá até às 18:00 

horas do dia 31 de janeiro de 2023 (ou até esgotar dotação). 

10.1. Dotação 

A dotação indicativa afeta ao presente Aviso é de 250 milhões de euros, dos quais: 

o 150 milhões para modalidade A; 

o 100 milhões para modalidade B. 

 


