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RESUMO 

 

O projeto a apresentar a este programa/aviso terá de apresentar medidas/soluções que fomentem 

a eficiência energética e de outros recursos e que reforcem a produção de energia de fontes renová-

veis em regime de autoconsumo, contribuindo para a melhoria do desempenho energético e ambi-

ental do edifício de serviços. Em concreto, pretende-se que as medidas a apoiar conduzam, em mé-

dia: 

• A pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária no edifício intervencionado, 

sendo este o limiar mínimo a assegurar para Grandes Edifícios de Comércio e Serviços (GES). 

No caso dos Pequenos Edifícios de Serviços esse limiar está fixado numa redução mínima de 

15%. 

• Contribuam para a redução em 20% do consumo de água de abastecimento nesse edifício. 

 

 

BENEFICIÁRIOS 

 

Pessoas coletivas e singulares proprietários de edifícios de comércio e serviços do setor privado e 

que exercem atividade comercial nesse edifício, incluindo as entidades que atuam na área do tu-

rismo. 

 

 

TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO / PROJETOS 

 

Serão apoiados projetos que integrem as seguintes tipologias de intervenção, a desenvolver num 

edifício ou em múltiplos edifícios contemplados no mesmo Certificado Energético:  

 

1. Envolvente opaca e envidraçada 

Substituição de vãos envidraçados (janelas e portas) por mais eficientes; aplicação ou substitui-

ção de isolamento térmico em coberturas, paredes ou pavimentos, bem como a substituição de 

portas de entrada, entre outras. 

 

2. Intervenção em sistemas técnicos 

Instalação ou substituição de sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) 

e/ou AQ (águas quentes); implementação de sistemas ou outras soluções que contribuam para 
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a redução do consumo de energia primária em edifícios, por exemplo, de AVAC, de bombagem, 

de ar comprimido ou piscinas (exemplos: variadores eletrónicos de velocidade, motores de ele-

vado rendimento, entre outros), entre outras. 

 

3. Produção de energia com base em fontes de energia renováveis (FER) para autoconsumo  

Instalação de sistemas de produção de energia elétrica para autoconsumo, através de fontes 

renováveis com e sem armazenamento de energia; sistemas solares térmicos, para a produção 

de AQ, entre outros. 

 

4. Eficiência Hídrica  

Substituição de dispositivos de uso de água por outros mais eficientes, incluindo intervenções 

para a redução de perdas de água; implementação de soluções que visem a monitorização e 

controlo inteligente do consumo de água, entre outros. 

 

5. Ações Imateriais 

Auditorias energéticas e a emissão de Certificado Energético ex-ante e ex-post, no âmbito do 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios; e Ações de consultoria/auditoria em eficiência 

energética e/ou hídrica, essenciais à execução das medidas. 

 

 

FINANCIAMENTO 

 

• Taxa de comparticipação máxima de 70% sobre o investimento total elegível. 

• Natureza do incentivo/apoio: não reembolsável 

• Incentivo máximo a atribuir por beneficiário: 200 mil euros (sujeito ao Regulamento de mi-

nimis) 

 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PROJETO  

 

As tipologias de intervenção elegíveis do projeto candidato deverão resultar de auditoria(s) ener-

gética(s), conduzidas no âmbito do Sistema de Certificação de Edifícios, ou hídrica(s), conforme 

aplicável, realizadas ao(s) edifício(s) existente(s), na fase inicial (ex-ante), antes de qualquer inter-

venção. 

 

Apenas são aceites auditorias energéticas que suportem a emissão ou atualização de certificado(s) 

energético(s) posteriores a 1 de julho de 2021. 
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A candidatura/projeto será excluída sempre que não apresente um certificado energético nas condi-

ções referidas no Aviso de candidatura, ou que apresente múltiplos certificados energéticos para o 

mesmo edifício. 

 

O projeto candidatura/projeto terá de apresentar obrigatoriamente investimentos em pelo menos 

uma das seguintes tipologias de intervenção: 

1. Envolvente opaca e envidraçada 

2. Intervenção em sistemas técnicos 

3. Produção de energia com base em fontes de energia renováveis (FER) para autoconsumo  

 

Não são aceites candidaturas/projetos com despesas exclusivas nas seguintes tipologias: 

1. Envolvente opaca e envidraçada 

2. Intervenção em sistemas técnicos 

 

 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

O prazo para apresentação das candidaturas decorre desde o dia 28 de fevereiro até às 18:00H do 

dia 29 de julho de 2022 ou até ao limite da dotação orçamental. 

 

As candidaturas são apresentadas ao Fundo Ambiental, através do preenchimento do formulário 

disponível no portal do Fundo Ambiental: https://www.fundoambiental.pt 

 

A submissão do formulário preenchido deve ser acompanhada de todos os documentos e informa-

ções, não sendo aceites documentos ou informações remetidas por outros meios. 

 

A decisão de seleção da candidatura apresentada será proferida pela entidade gestora do Fundo Am-

biental, no prazo de 60 dias (úteis), a contar da data de apresentação da candidatura na plataforma 

do Fundo Ambiental. 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

https://recuperarportugal.gov.pt/candidatura/apoio-a-renovacao-e-aumento-do-desempenho-en-

ergetico-dos-edificios-de-servicos-aviso-n-o-01-c13-i03-2022/ 
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