APOIO À DESCABORNIZAÇÃO DA
INDÚSTRIA | PRR
Taxa de aprovação da Scope Invest

no âmbito do Portugal 2020

Objetivos e
Prioridades

84,82%

Visa contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica,
promovendo a transição energética por via da eficiência
energética, do apoio às energias renováveis, com
enfoque na adoção de processos e tecnologias de baixo
carbono na indústria, na adoção de medidas de
eficiência energética na indústria e na incorporação de
energia de fonte renovável e armazenamento de energia


Beneficiários
Empresas, de qualquer dimensão ou forma jurídica, do setor da
indústria, bem como as entidades gestoras de parques industriais.
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Lisboa
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Tipologias de
Invcstimento

Taxa de
Financiamento
- - - Incentivo não Reembolsável

A taxa de financiamento das despesas elegíveis varia
em função da tipologia de projeto, dimensão da
empresa e localização.



Despesas elegíveis
As despesas elegíveis variam consoante a categoria de
auxílio aplicável

a. Processos e tecnologias de baixo carbono na indústria
Introdução de 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; 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;


b. Adoção de medidas de eficiência energética na indústri
Reduzir o consumo de energia e as emissões de gases com
efeito de estufa; Incorporação de energia de fonte renovável
e armazenamento de energia: 


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