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DOMÍNIO DA SUSTENTABILIDADE
E EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS
(Portaria 57-B/2015 de 27 de fevereiro)

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

Tipologias das operações
As operações abrangidas são as que se revelem indispensáveis para a prossecução da Prioridade de Investimento
«Promoção da eficiência energética e da utilização das energias renováveis nas empresas», podendo assumir as
seguintes tipologias:
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.
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Tipologias das operações

Continuação

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.

Beneficiários
São beneficiários os seguintes tipos de entidades:
a) As instituições particulares de solidariedade social;
b) As empresas de qualquer dimensão e setor de atividade;
c) As Empresas de Serviços Energéticos (ESE), enquanto veículos promotores da eficiência energética em todos os
setores, desde que não realizem a auditoria subjacente ao procedimento para a celebração do contrato de gestão de eficiência energética;
d) As entidades gestoras de instrumentos financeiros para a promoção de eficiência energética nas empresas, tendo como destinatários finais das operações todos os referidos nas alíneas anteriores.

Elegibilidade das operações
a) Disponham dos licenciamentos e autorizações prévias à execução dos investimentos, quando aplicável;
b) Apresentem uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos de investimento e do calendário de
realização física e financeira;
c) Incluam indicadores de realização e de resultado que permitam avaliar o contributo da operação para os respetivos objetivos, bem como monitorizar o grau de execução da operação e o cumprimento dos resultados previstos;
d) Demonstrem a sustentabilidade da operação após realização do investimento;
e) Os beneficiários devem declarar não terem salários em atraso;
f) Os imóveis objeto de intervenção devem ser propriedade da empresa ou dispor de contrato de arrendamento
com duração compatível com o tempo de vida útil dos investimentos ou com o reembolso do apoio concedido,
consoante o que terminar primeiro, sendo que as intervenções, no caso das empresas imobiliárias, só podem
incidir em edifícios de uso próprio;
g) O investimento a realizar deve estar suportado em auditoria ou diagnóstico energético, que demonstre os ganhos financeiros líquidos resultantes das respetivas operações;
h) No caso de intervenções em edifícios existentes, não sendo elegíveis a construção ou reconstrução de edifícios,
devem ser considerados como requisitos mínimos obrigatórios os estabelecidos na Diretiva relativa ao Desempenho Energético nos Edifícios e na Diretiva relativa à promoção de energia proveniente de fontes renováveis.
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Despesas elegíveis

Conti-

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 (limitado a 10% do
total elegível);
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.
k) Os custos relativos à compra de equipamento em segunda mão não são elegíveis no âmbito do presente regulamento, exceto quando cumpram cumulativamente as condições estabelecidas na Portaria:
l) Os custos relativos a contribuições em espécie são elegíveis quando especificamente previstos nos avisos de
abertura de concursos e desde que se encontrem preenchidas as condições estabelecidas na Portaria:
m) Os custos relativos a amortizações de imóveis ou de bens de equipamento relativamente aos quais existe uma
ligação direta com a execução da operação são elegíveis desde que estejam preenchidas cumulativamente as
condições referidas na Portaria:

Forma de apoios
Os apoios a conceder revestem a natureza:
 de subvenções reembolsáveis, através de instrumento financeiro;
 de subvenção não reembolsável relativa à realização de estudos, planos e projetos, diagnósticos, auditorias
energéticas, atividades preparatórias e acessórias, diretamente ligados à operação.

Taxa de financiamento
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:
Programa Operacional Regional

Taxa máxima

Norte

70%

Centro

70%

Alentejo

70%

Lisboa
Algarve

50%
70%

No apoio às ESE enquanto veículos promotores da eficiência energética a taxa máxima de cofinanciamento sobre o
investimento elegível é de 45 %.

