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PRR: ABERTA A CORRIDA AOS 

APOIOS À PRODUÇÃO DE H2 

Estão abertas as candidaturas ao PRR para projetos 

de produção de gases de origem renovável. A taxa 

máxima de cofinanciamento será de 100% sobre as 

despesas elegíveis e que pode ascender até 10 

milhões de euros por projeto. 
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Estão abertas as candidaturas aos fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) 

dedicados a investimentos de produção de hidrogénio renovável e outros gases renováveis. Com 

uma dotação de 62 milhões de euros, este é o primeiro de três avisos do PRR para projetos de 

produção de hidrogénio e de outros gases de origem renovável para autoconsumo e/ou injeção 

na rede. 

Podem candidatar-se projetos de produção de gases de origem renovável para desenvolvimento 

e teste de novas tecnologias, ou que apresentem tecnologia testada, mas não suficientemente 

disseminada em Portugal. Os projetos podem também incluir investimentos com 

armazenamento, transporte e distribuição de gases renováveis. 

O programa aplica-se a todas as empresas públicas ou privadas que reúnam os seguintes 

elementos de acesso: 

i. Documentos instrutórios do pedido de registo prévio para a produção de gases 

de origem renovável, nos termos do artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 62/2020, de 

28 de agosto; e 

ii. Parecer prévio da DGEG em como o projeto se enquadra nas tipologias de 

operações elegíveis. 

O financiamento por beneficiário e por projeto terá um montante máximo de apoio de 5 milhões 

de euros, embora este valor possa ascender a 10 milhões de euros, caso os projetos abranjam 

mais elementos da cadeia de valor (i.e. que incluam a integração da produção, distribuição e o 

consumidor final). A taxa máxima de cofinanciamento é de 100% sobre o total das despesas 

consideradas elegíveis. 

A candidatura deve ser submetida através do Portal do Fundo Ambiental até ao dia 30 de 

dezembro do presente ano, devendo a entrada em exploração dos projetos financiados ocorrer 

no máximo até 31 de dezembro de 2023. 
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