
/ Apoios PRR

Pagamento, total ou parcial, do montante global 
das prestações de desemprego, deduzido das 
importâncias eventualmente já recebidas

Possibilidade de cumulação com a modalidade de 
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro 
(linhas MICROINVEST E INVEST+) (1)

Apoio técnico à criação e consolidação de projetos 
(facultativo)

Apoio financeiro Notas:

(i) O subsídio de desemprego ou o subsídio social de 
desemprego inicial a que os beneficiários tenham direito pode 
ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que as 
despesas elegíveis não ultrapassem o valor do montante único. 
Apenas continuam a ser pagas aos beneficiários as prestações 
de desemprego correspondentes ao remanescente que não 
foi pago de uma só vez, se se verificar o enquadramento sob 
a forma de trabalhador independente. Nos restantes casos, 
suspende-se.

(ii) O apoio técnico à criação e consolidação de projetos, de 
caráter facultativo, depende de solicitação pelo promotor 
(Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio). Consultar medida Apoio 
Técnico à Criação e Consolidação de Projetos (ATCP).

1. Consultar as medidas Apoio à Criação de Empresas e Programa 
Nacional de Microcrédito do PAECPE.

Apoios PRR



Criação Próprio Emprego

Aviso n.º 02/C11-i01/2022 | Apoio 
à Descarbonização da Indústria



/ Apoios PRR

- 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.

Todo o território nacional (continente e ilhas).

Áreas de intervenção Área geográfica

Data de encerramento

29 de Abril de 2022
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Entidades elegíveis

-  Empresas de qualquer dimensão ou forma jurídica 
do setor da indústria extrativa e transformadora.

-  Entidades gestoras de parques industriais cujos 
investimentos possam impactar a redução de 
emissões de gases de efeito de estufa nas empresas 
da indústria.

-  Consórcios constituídos por diferentes empresas.

Despesas elegíveis e taxa de apoio

-  Fundo perdido.

-  Investimento para aumentar a proteção ambiental - 
até 40%.

-  Antecipação das futuras normas da União Europeia - 
até 20%.

-  Medidas de eficiência energética - até 30%.

-  Investimentos a favor da cogeração de elevada 
eficiência - até 45%.

-  Investimento a favor da promoção da energia 
produzida a partir de fontes renováveis - até 45%.

-  Reabilitação de sítios contaminados - até 100%.



Criação Próprio Emprego

Aviso TC-C11-i01 | “Apoio à elaboração de 
roteiros de descarbonização da indústria e 
capacitação das empresas”



- Apoiar, atividades ou projetos que, entre outros, 
ajudem na mitigação das alterações climáticas, 
através de ações que contribuam para a 
descarbonização da economia e, desta forma, para 
o cumprimento de metas, designadamente no 
domínio da descarbonização, das energias renováveis 
e da eficiência energética.

Portugal (continente e regiões autónomas).

Áreas de intervenção Área geográfica

Data de encerramento

31 de Março de 2022
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100% a fundo perdido até 500 mil euros.

Associações empresariais, centros tecnológicos 
e consórcios que pretendam divulgar e expor 
as vantagens da descarbonização da indústria, 
contribuindo para as metas acordadas entre os 
Estados Membro.

Taxa de financiamento

Público-alvo

Entidades elegíveis

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

- Podem candidatar-se entidades individualmente 
ou em consórcios (conjunto de entidades, como 
referido acima, associações empresariais e centros 
tecnológicos com as condições acima mencionadas).
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Despesas elegíveis

- Custos com recursos humanos por parte da 
entidade beneficiária necessários à realização do 
roteiro e das ações de formação e divulgação, com o 
limite de 25% do valor total do projeto;

- Aluguer de equipamentos e instalações necessários 
à realização das ações de formação ou divulgação;

- Contratação de serviços de assistência técnica 
especializada incluindo consultadoria relevante para 
a elaboração do roteiro;

- Aquisição de serviços necessários à realização das 
ações de formação ou divulgação;

- Desenvolvimento de plataformas de partilha de 
informação e boas práticas;
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Criação Próprio Emprego

BAO - PRR - INVESTIMENTO TC-C10-i02 
TRANSIÇÃO VERDE E DIGITAL E 
SEGURANÇA NAS PESCAS



- Digitalização de processos, de atos declarativos e de 
documentação estatutária a bordo das embarcações;

- Eficiência energética, redução de emissões e 
propulsão elétrica e/ou híbrida;

- Casco com novos formatos e materiais de baixa 
fricção ao deslocamento que permitam reduzir o 
consumo energético;

- Segurança e habitabilidade a bordo de embarcações 
de pesca;

- Economia circular no Setor das Pescas e Aquicultura.

Portugal Continental

Áreas de intervenção Área geográfica

Data de encerramento

15 de Fevereiro de 2022
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- Entre 50% a 75% a fundo perdido.

- Máximo de financiamento - 1 000 000 euros por 
candidatura

50 000 euros

Taxa de financiamento Mínimo de investimento

Entidades elegíveis

PME com exercício de atividades ligadas ao setor 
das Pescas e Aquicultura.
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- Diagnósticos, estudos de conceção, auditorias 
energéticas e licenciamentos;

- Equipamentos, motores propulsores, protótipos, 
hardware e software, adaptação e modernização 
de embarcações, incluindo cascos, dispositivos 
de segurança a bordo, painéis solares e outros 
equipamentos para a melhoria da performance 
energética.

- Custos com pessoal durante o período de 
realização do projeto, despesas com a instalação dos 
equipamentos e da adaptação de instalações;

- Despesas relativas a projetos-piloto e despesas 
relativas à divulgação de resultados;

- Promoção e marketing relacionada com novos 
produtos ou serviços.

Empresas que pretendam apostar na modernização 
dos processos, na redução da pegada de carbono e 
na economia circular.

Despesas elegíveis Público-alvo
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Pagamento, total ou parcial, do montante global 
das prestações de desemprego, deduzido das 
importâncias eventualmente já recebidas

Possibilidade de cumulação com a modalidade de 
crédito com garantia e bonificação da taxa de juro 
(linhas MICROINVEST E INVEST+) (1)

Apoio técnico à criação e consolidação de projetos 
(facultativo)

Apoio financeiro Notas:

(i) O subsídio de desemprego ou o subsídio social de 
desemprego inicial a que os beneficiários tenham direito pode 
ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que as 
despesas elegíveis não ultrapassem o valor do montante único. 
Apenas continuam a ser pagas aos beneficiários as prestações 
de desemprego correspondentes ao remanescente que não 
foi pago de uma só vez, se se verificar o enquadramento sob 
a forma de trabalhador independente. Nos restantes casos, 
suspende-se.

(ii) O apoio técnico à criação e consolidação de projetos, de 
caráter facultativo, depende de solicitação pelo promotor 
(Portaria n.º 157/2015, de 28 de maio). Consultar medida Apoio 
Técnico à Criação e Consolidação de Projetos (ATCP).

1. Consultar as medidas Apoio à Criação de Empresas e Programa 
Nacional de Microcrédito do PAECPE.

info@start-pme.pt
+351 221 451 003

+351 808 500 130
+351 211 451 532


