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ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA
O Innovation Fund (IF) é um dos maiores programas de financiamento para a demonstração
de tecnologias inovadoras de baixo-carbono. O programa apoia projetos que visem a
comercialização de tecnologias inovadoras de baixo-carbono, com o objetivo de trazer para o
mercado soluções industriais que descarbonizem a Europa e apoiem a sua transição para a
neutralidade climática. Com isto, pretende apoiar negócios no investimento em energias
limpas e fomentar o crescimento económico, criar empregos locais para futuro e reforçar a
liderança tecnológica da Europa à escala global. O programa é coordenado pela Comissão
Europeia através da sua agência CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment
Executive Agency).

Fig 1. Visão Geral do Innovation Fund
Fonte: página oficial do Innovation Fund

O programa planeia canalizar cerca de 38 mil milhões de euros entre 2020-2030 (dependente
da evolução do preço das licenças de emissão, este valor considera 75€/tCO2e), com calls
anuais para projetos de pequena escala (<7.5M€ CAPEX) e de larga escala (>7.5M€). A fonte de
financiamento do programa é o Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE / EU ETS),
recorrendo a receitas obtidas dos leilões de 450 milhões de licenças de emissão entre 20202030.

OBJETIVOS DA CALL
Apoiar projetos que demonstrem tecnologias, processos e produtos altamente inovadores,
com maturidade suficiente e que tenham um potencial significativo para reduzir emissões
de gases com efeito de estufa.
Providenciar apoio financeiro dirigido às necessidades do mercado e aos perfis de risco dos
projetos elegíveis, atraindo também recursos públicos e privados adicionais.

Impacto esperado: contribuir para o European Green Deal – European Climate Law
(redução de 55% das emissões de GEE até 2030).
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ATIVIDADES FINANCIÁVEIS:
Atividades que apoiem a inovação em tecnologias e processos de baixo-carbono, bem
como substitutos de produtos intensivos em carbono produzidos nos setores listados no
Anexo I da Diretiva do EU ETS.
Atividades que estimulem a construção e operação de projetos que capturem e
armazenem geologicamente o CO2 (CCS) de forma ambientalmente segura.
Atividades que estimulem a construção e operação de tecnologias inovadoras de
produção de energias renováveis e de armazenamento de energia.

ENQUADRAMENTO COM A APF:
Para os membros da APF, destaca-se a categoria “Indústrias de utilização intensiva de
energia”. A categoria prevê projetos em diversos setores, como por exemplo:
Ferro & Aço - exemplos de produtos: coque, minério de ferro, ferro, aço, produtos de
metais ferrosos fundidos, outros produtos de metais ferrosos ou substitutos).
Metais não-ferrosos – exemplos de produtos: alumínio, metais preciosos, cobre, outros
metais não-ferrosos, produtos de metais não-ferrosos fundidos.
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INFORMAÇÕES GERAIS:
Eligibilidade
Apenas são elegíveis projetos com
investimento total de capital (CAPEX)
entre € 2.5 milhões e € 7.5 milhões.

Taxa de Financiamento
Até 60% dos custos de capital (custos de
construção,

infraestrutura,

desenvolvimento,

ativos

custos

de

intangíveis)

suportados pelo promotor em resultado
da aplicação de tecnologias e processos
inovadores para a redução de GEE.

Entidade Elegíveis
Os candidatos elegíveis (beneficiários ou entidade afiliadas) devem ser:
Entidades Legais (públicas ou privadas)
As entidades de todos os países do mundo são elegíveis para apresentar candidaturas, desde
que o projeto seja implementado nas geografias elegíveis.

Orçamento Total

Geografias Elegíveis

€ 100 milhões de euros.

Estados Membros da União Europeia

Deadline para candidaturas: 31 de agosto

Noruega

de 2022

Islândia
Irlanda do Norte

(apenas para projetos da cadeia de valor da eletricidade)
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TIMELINE DE IMPLEMENTAÇÃO:

Atribuição
da Subvenção

Default: 3 anos
Máx.: 10 anos

Prazo Razoável
(ex: 2 anos)

Máx. 4 anos

Financial
Close

Início
da Operação

Prestações
Anuais
3 - 10 anos

Estudo
de
Viabilidade

Preparação
do
Projeto

Fase
de
Construção

Período
de
Reporte

Reembolso
até 40%

Reembolso
até 60%

Não está dependente
da verificação de emissões
evitadas

Dependente da
verificação de
emissões evitadas

Fig 2. Timeline de Implementação
Fonte: página oficial do Innovation Fund

Projeto tem que atingir pelo menos 75% da redução de emissões de GEE previstas para
poder receber a totalidade da subvenção.
O projeto dividir-se-á em três fases, que serão concluídas conforme forem atingidas
determinadas metas (milestones) pré-estabelecidas:

Preparação
do
Projeto

Fase
de
Construção

Milestone:

Milestone:

Milestones:

Financial Close

Entrada
em Operação

Reportes Anuais

Período
de
Reporte

Subvenção desembolsada até 40% antes do financial close. A partir daí, os pagamentos estão
condicionados no cumprimentos das metas de emissões com GEE evitadas (que serão
reportados durante a operação - reporting period)

TIMELINE DE CANDIDATURA:

Deadline da
Candidatura:
31/08/2022

Resultados da

Assinatura do

Avaliação:
Fevereiro 2023

Acordo de
Subvenção:
Maio 2023
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Critérios de Seleção
1

GRAU DE INOVAÇÃO

A avaliação terá por base os subcritérios seguintes:
Grau de inovação que o projeto atinge para além de inovação incremental numa escala
entre inovação intermédia e inovação disruptiva (exemplo no Anexo I da call).
Qualidade, solidez e fiabilidade da informação fornecida na proposta.
Pontuação mínima para seleção do projeto: 9

2

POTENCIAL DE EMISSÕES DE GEE EVITADAS

A avaliação terá por base os subcritérios seguintes:
Emissões absolutas evitadas de GEE – diferença entre as emissões de GEE do projeto e um
cenário de referência (sem investimento) para 10 anos de operação (seguindo a metodologia e a
ferramenta de cálculo das emissões de GEE). A pontuação será normalizada entre 0 e 5 e
relativa às reduções das outras propostas no mesmo setor – proposta na mediana terá 2.5
pontos, tendo as propostas entre 5 e 0 pontos, em proporção do valor absoluto evitado pela
proposta da mediana;
Emissões relativas evitadas de GEE - redução absoluta relativamente ao cenário de referência,
através da razão entre as emissões absolutas evitadas e as emissões de GEE no cenário
referência do projeto.
Qualidade dos cálculos (avaliação de peritos externos), remoção líquida de carbono
(dependente do cálculo), outras emissões de GEE evitadas (dependente do cálculo).

06

Innovation Fund
Projetos de Pequena Escala
Critérios de Seleção
3

MATURIDADE DO PROJETO
Maturidade Técnica (e.g. viabilidade de evitar as emissões de GEE, compreensão da tecnologia,
riscos associados e medidas de mitigação).
Maturidade Financeira para avaliar a viabilidade financeira e comercial do projeto (e.g.
credibilidade do modelo de negócio e financeiro do projeto).
Maturidade Operacional para avaliar as perspectivas de comercialização ou demonstração bem
sucedidas do projeto (e.g. credibilidade e nível de detalhe do plano de implementação de
projeto).

4

ESCALABILIDADE

Critério que avalia se a proposta é escalável:
Ao nível do projeto e da economia regional;
Ao nível do setor;
A toda a economia;
Qualidade e extensão das atividades de partilha do conhecimento.
Pontuação mínima para seleção do projeto: 9
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Critérios de Seleção
5

EFICIÊNCIA DE CUSTOS
Rácio de custo-eficiência <600€/ t CO2-eq para pontuar
Subvenção requerida

Rácio de custo-eficiência =

Emissões absolutas evidatas de GEE

Pontuação = 12 — (12 x (

Rácio de Custo-eficiência
600

))

Qualidade e credibilidade do cálculo dos custos

A

RESUMO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
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ELEMENTOS DA
CANDIDATURA - PROPOSTA

01. F O R M U L Á R I O P A R T E A
Contém a informação administrativa dos
participantes (coordenador, beneficiários, etc.)
e um resumo do orçamento do projeto
(preenchido diretamente na plataforma
online).

02. F O R M U L Á R I O P A R T E B
Contém a informação técnica do projeto
(template a ser descarregado do portal,
preenchido e carregado posteriormente).

03. F O R M U L Á R I O P A R T E C
Contém dados adicionais do projeto
(preenchido diretamente na plataforma
online).
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ELEMENTOS DA
CANDIDATURA - ANEXOS

01. E S T U D O D E V I A B I L I D A D E
Pretende descrever a viabilidade técnica e
tecnológica do projeto, seja ao nível da sua
capacidade de inovação, seja ao nível das
emissões de GEE evitadas, riscos, entre outros.

02. P L A N O D E N E G Ó C I O S
Pretende descrever a viabilidade económicofinanceira do projeto, apresentando uma visão
geral sobre as suas finanças, as principais partes
envolvidas no projeto (acionistas, credores,
compradores, fornecedores, etc.), uma análise
de mercado, um plano de financiamento, os
pressupostos para o orçamento do projeto,
projeções

financeiras

e

os

principais

Tabela de orçamento detalhada/calculadora
dos custos relevantes.

indicadores do projeto, riscos e mitigação.

03. F I C H A S D E T A L H A D A S D O
MODELO FINANCEIRO
Com

informação

detalhada

acerca

06. F I N A N C I A L I N F O R M A T I O N
FILE

dos

pressupostos e cálculos do modelo para obter
as projeções financeiras.

04. C Á L C U L O D E E M I S S Õ E S
EVITADAS
Template disponibilizado para apresentar os
cálculos das emissões evitadas pelo projeto a 10

07. R E L A T Ó R I O D A A U D I T O R I A
DOS CÁLCULOS DOS
CUSTOS RELEVANTES
Apenas durante a preparação do acordo de
subvenção.

08. G R Á F I C O G A N T T
Cronograma do projeto.

anos (para efeitos de avaliação).

05. I N F O R M A Ç Õ E S
DO(S) CANDIDATO(S)
CV e projetos anteriores da equipa de projeto.

09. O U T R O S A N E X O S
Potenciais
relatórios
due
diligence
desenvolvidos
por
uma
entidade
independente;
documentos
de
apoio
externo ao projeto; acordos comerciais /
contratos; outros.

10

Innovation Fund
Projetos de Pequena Escala
SINERGIA DE FUNDOS

Fig 3. Sinergia de fundos.
Fonte: página oficial do Innovation Fund

O IF apoia até 60% dos custos elegíveis do projeto, pelo que este apoio pode ser complementado
por outros programas de financiamento da UE, públicos ou privados.
O IF foca-se em investimentos de inovação, que levam à demonstração em pequena ou larga escala
e posterior comercialização.
Certos projetos podem ter custos associados a inovação e a infraestrutura ou investigação. Desta
forma, os custos do projeto podem-se dividir entre apoios do IF (no caso de inovação tecnológica de
baixo-carbono) e apoios de programas como o Horizonte Europa (custos mais orientados para a
investigação e prova de conceito), ou como o CEF (programa para projetos de infraestruturas) ou
InvestEU (Programa de investimento).

Mais Informação
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Links Úteis
Innovation Fund

Projetos de
Pequena Escala

Portal para
Candidatura Projetos
de Pequena Escala
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Associação Portuguesa de Fundição
Endereço: Rua Eng. Ezequiel Campos, 525, 1º 4100-233, Porto
Email: info@apf.com.pt
Contacto: (+351) 226 090 675

