Promoção da eficiência energética e da utilização das energias
renováveis nas empresas
Objetivos específicos

Os apoios têm como objetivo específico a implementação de ações que visem aumentar a eficiência
energética e a utilização de energias renováveis para autoconsumo nas empresas, contribuindo assim
para a promoção da eficiência energética das empresas e para o aumento da competitividade da
economia através da redução da fatura energética.
Elegibilidade das operações

a) Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e assessorias diretamente
ligados à operação, incluindo a elaboração da Análise Custo-Benefício, quando aplicável;
b) Aquisição de terrenos e constituição de servidões indispensáveis à realização da operação,
por expropriação ou negociação direta, bem como eventuais indemnizações a arrendatários,
de acordo com os limites e condições fixados nos n.os 2, 3 e 4 do presente artigo;
c) Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia;
d) Aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, informação, tecnológicos,
material e software;
e) Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica;
f) Testes e ensaios;
g) Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato, até ao limite de 5 %
do valor elegível dos trabalhos efetivamente executados;
h) Ações de informação, de divulgação, de sensibilização e de publicidade que se revelem
necessárias para a prossecução dos objetivos da operação;
i) Aquisição de serviços de execução de operação de cadastro predial do prédio ou prédios
em que incide a operação, incluindo aluguer de equipamento;
j) Outras despesas necessárias à execução da operação, desde que sejam especificamente
discriminadas, justificadas e aprovadas pela Autoridade de Gestão.
Tipologias de operação
1 — Intervenção nos processos produtivos das empresas que se encontrem previstas na auditoria ou
estudo de eficiência energética e que demonstrem os respetivos ganhos financeiros líquidos, sendo
nomeadamente as seguintes:
a) Otimização e instalação de tecnologias e sistemas energeticamente eficientes ao nível dos
processos produtivos;
b) Otimização e instalação de tecnologias e sistemas energeticamente eficientes ao nível de sistemas
de suporte aos processos produtivos, entre os quais se salientam as centrais de ar comprimido,
geradores de vapor, caldeiras, instalações frigoríficas, iluminação, entre outros;
c) Intervenções na envolvente opaca de edifícios climatizados ou refrigerados, com o objetivo de
proceder à instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos e coberturas, e assim potenciar
reduções do consumo de energia;
d) Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios climatizados ou refrigerados, nomeadamente
através da substituição de caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte
térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de
desempenho energético, e respetivos dispositivos de sombreamento;

e) Intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes por
sistemas de elevada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que visem
aumentar a sua eficiência energética;
f) Intervenções ao nível da implementação de sistemas de gestão técnica de energia, enquanto
ferramentas de gestão operacional capazes de induzir economias de energia nos equipamentos por
estes monitorizados e geridos;
g) Aquisição de veículos elétricos ou de veículos com motorização a gás natural veicular,
comprimido ou liquefeito, desde que não aumente a dimensão da frota;
h) Conversão de veículos próprios para gás natural veicular, comprimido ou liquefeito.
2 — Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nas empresas para autoconsumo,
desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética nas quais se inclui:
a) Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária;
b) Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia
renovável.
3 — Auditorias, diagnósticos e outros estudos e trabalhos necessários à realização do investimento,
desde que não sejam obrigatórios por lei, bem como a avaliação «ex-post» independente que permita
a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento.
Despesas elegíveis
1 — Para além das despesas referidas no artigo 7.º do presente Regulamento Específico, as
operações a que se refere a presente secção devem ainda satisfazer os seguintes critérios:
a) No caso de aquisição de veículos a gás natural veicular ou elétricos, só é elegível a diferença entre
o custo de aquisição e o custo de um veículo com motorização semelhante a gasolina, gasóleo ou gás
de petróleo liquefeito (gpl), conforme aplicável;
b) Nos casos em que estão previstas intervenções em sistemas tipificáveis, deverão ser tidos em
conta os custos-padrão máximos, definidos pela DGEG, e publicitados nos avisos de abertura de
candidaturas;
c) A despesa elegível com investimento em produção de energia elétrica para autoconsumo a partir
de fontes de energias renováveis está limitada a 20 % do montante de investimento total da
candidatura, não considerando o montante de investimento em produção de energia em fontes de
energia renováveis;
d) Todos os estudos, planos e auditorias só podem ser cofinanciados desde que se concretizem as
respetivas operações de eficiência energética, não sendo apoiadas as auditorias obrigatórias por lei;
e) Só serão apoiados projetos com produção de energia a partir de fontes de energias renováveis para
autoconsumo desde que façam parte de soluções integradas que visem maioritariamente a eficiência
energética;
f) As despesas com estudos, diagnóstico e auditorias energéticas estão limitadas a 5% do valor do
investimento elegível e apenas são elegíveis caso o investimento seja concretizado.
2 — Não são elegíveis as seguintes despesas:
a) Investimentos em produção de energia para venda;
b) Custos incorridos com ações de realojamento;
c) Despesas associadas a outras intervenções em edifícios que não se encontrem relacionadas com o
aumento do desempenho energético, como sejam:
i) Pintura, exceto nos casos em que seja promovida a instalação de isolamento térmico pelo
exterior da fachada;
ii) Reforço estrutural;
iii) Intervenções nas redes elétricas, de abastecimento de água, de saneamento, de
infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED), ou outras;
iv) Outras pequenas reparações.

Formas de Apoios
Os apoios a conceder às empresas revestem a natureza de subvenções reembolsáveis, através de
instrumento financeiro à exceção das despesas relativas à realização de estudos, planos e projetos,
diagnósticos, auditorias energéticas, atividades preparatórias e acessórias, diretamente ligados à
operação, que revestem a natureza de subvenção não reembolsável.
Taxas de financiamento das despesas elegíveis
1 — As taxas máximas de financiamento sobre o investimento elegível são as seguintes, desde que
observados os limites de intensidade de auxílio em caso de Ajudas de Estado:
a) POR Norte — 70 %;
b) POR Centro — 70 %;
c) POR Alentejo — 70 %;
d) POR Lisboa — 50 %;
e) POR Algarve — 70 %.

