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Beneficiários:
• Associações empresariais e centros

tecnológicos dos diferentes setores
industriais com competências técnicas
orientadas para a valorização da a:vidade
industrial;

• Podem candidatar-se consórcios.

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.

Apoio
• Incen:vo não reembolsável,
• Taxa de financiamento de 100%;
• Financiamento sujeito ao limite máximo

por projeto de 500 mil euros, sendo de
250 mil euros quando estejam em causa
atualizações relevantes de roteiros já
existentes.

A-vidades Elegíveis:
• Ciclo de workshops para a

descarbonização da indústria;
• Ações de formação dirigidas a empresas;
• Plataformas de par:lha de informação e

boas prá:cas;
• Apoio a par:cipação em redes de

empresas para a descarbonização.

Área Geográfica
• Projetos a desenvolver no território

nacional, em qualquer uma das regiões
NUTS II.

Beneficiários
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industriais com competências técnicas
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