Elaboração de Roteiros de Descarbonização
da Indústria e Capacitação das Empresas
Aviso N.º 01/C11-i01/2021
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Tipologias de Projeto
Área da capacitação das empresas e
elaboração de instrumentos de informação,
que permitam:
• Elaboração ou atualização relevante de
roteiros setoriais para a neutralidade
carbónica;
• Iden:ﬁcar 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.
Promoção da discussão e disseminação dos
roteiros, incluindo capacitação dos recursos
humanos e dinamização de redes de
empresas, visando a sua implementação.
São Privilegiados projetos que incidam em
setores com maior potencial de tradução de
efeitos ao nível da descarbonização.
Área Geográﬁca
• Projetos a desenvolver no território
nacional, em qualquer uma das regiões
NUTS II.
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