GUIA DO REGULAMENTO ESPECÍFICO DO DOMÍNIO DA SUSTENTABILIDADE E
EFICIÊNCIA NO USO DE RECURSOS

BENEFICIÁRIOS

PORTARIA 57-B/2015

| OPERAÇÕES FINANCIADAS | FORMA DOS APOIOS

grupo de engenharia para a eficiência energética

EMPRESAS

BENEFICIÁRIOS:

IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social
Empresas de qualquer dimensão e sector de actividade

OPERAÇÕES FINANCIADAS:

• Auditorias, diagnósticos e estudos necessários à realização de investimentos
•
•
•
•
•
•
•

Optimização e instalação de sistemas eficientes (iluminação, caldeiras, ar comprimido, …)
Intervenções na envolvente opaca de edifícios climatizados
Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios climatizados
Intervenções nos sistemas técnicos instalados
Implementação de sistemas de gestão técnica de energia
Instalação de sistemas solares térmicos
Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes renováveis

• […]
FORMA DE APOIO:

Subvenções reembolsáveis com excepção de despesas relativas a realização de estudos, planos, projectos,
diagnósticos

FINANCIAMENTO:

Até 70%
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL

BENEFICIÁRIOS:

Autarquias locais e suas associações
Empresas detidas a 100% por entidades públicas

OPERAÇÕES FINANCIADAS:

• Auditorias, diagnósticos e estudos necessários à realização de investimentos
•
•
•
•
•
•
•

Intervenções na envolvente opaca de edifícios
Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios
Intervenções nos sistemas de iluminação interior
Intervenções nos sistemas AVAC
Implementação de sistemas de gestão técnica de energia
Instalação de sistemas solares térmicos
Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes renováveis

• […]
FORMA DE APOIO:

Subvenções não reembolsáveis, havendo no entanto lugar à entrega de 70% das poupanças líquidas
proporcionais ao montante de apoio concedido

FINANCIAMENTO:

Até 95%
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HABITAÇÃO SOCIAL

BENEFICIÁRIOS:

Entidades da administração pública
Os serviços da administração pública local
Outras entidades públicas gestoras ou proprietárias de habitação social

OPERAÇÕES FINANCIADAS:

• Auditorias, diagnósticos e estudos necessários à realização de investimentos
•
•
•
•
•
•
•

Intervenções na envolvente opaca de edifícios
Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios
Intervenções nos sistemas de iluminação interior
Intervenções nos sistemas AVAC
Implementação de sistemas de gestão técnica de energia
Instalação de sistemas solares térmicos
Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes renováveis

• […]
FORMA DE APOIO:

Subvenções não reembolsáveis, havendo no entanto lugar à entrega de 70% das poupanças líquidas
proporcionais ao montante de apoio concedido

FINANCIAMENTO:

Até 85%
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HABITAÇÃO PARTICULAR

BENEFICIÁRIOS:

Titulares de fracções autónomas, de edifícios ou fogos de habitação particular, através das entidades gestoras
de instrumentos financeiros

OPERAÇÕES FINANCIADAS:

• Auditorias, diagnósticos e estudos necessários à realização de investimentos
•
•
•
•
•
•
•

Intervenções na envolvente opaca de edifícios
Intervenções na envolvente envidraçada de edifícios
Intervenções nos sistemas de iluminação interior
Intervenções nos sistemas AVAC
Implementação de sistemas de gestão técnica de energia
Instalação de sistemas solares térmicos
Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes renováveis

• […]
FORMA DE APOIO:

Subvenções reembolsáveis com excepção de despesas relativas a realização de estudos, planos, projectos,
diagnósticos

FINANCIAMENTO:

Até 85%

MODELO DE ACTUAÇÃO

Para poder dar uma resposta eficaz a todas as exigências dos nossos clientes, a G3E está preparada para uma actuação ‘em toda a linha’, propondo
uma metodologia ‘one stop shop’. Fazemos a avaliação prévia da operação, suportada em auditorias energéticas que permitem identificar e
quantificar as intervenções mais eficazes, fundamentando a candidatura com toda a documentação técnica necessária. Caso seja opção do Cliente,
poderemos fazer a gestão processual da candidatura, centralizando, dessa forma todos os esforços envolvido . Após a provação da candidatura,
temos a capacidade para auxiliar os nossos clientes no devido acompanhamento da operação, através da execução dos projectos específicos de
execução, fiscalização da obra / intervenção, implementação de medidas de medição & verificação (obrigatórias) e devido report da operação às
entidades gestoras dos instrumentos financeiros envolvidos.
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PREPARAÇÃO TÉCNICA E DOCUMENTAL

Auditoria Energética
Identificação de Medidas
Anteprojectos
Relatórios
Memórias Descritivas

2 MESES

CANDIDATURA

ACOMPANHAMENTO DA OPERAÇÃO

Registo
Submissão da candidatura
Acompanhamento processual

Projectos de execução
Fiscalização da intervenção
Medição & Verificação
Relatórios anuais à DGEG
Report final

1 MÊS (PREVISTO)

ATÉ À CONCLUSÃO

HISTORIAL
A equipa da G3E conta já com um importante background na capacitação de candidaturas aos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento, tendo participado com sucesso em diversos projectos do
anterior quadro comunitário QREN 2007-2013, com particular actuação em Edifícios de Piscinas.
CUSTOS EXPLORAÇÃO - ENERGIA [€/ano]
| CLIENTE | Autarquias

175 000 €

REDUÇÃO

150 000 €

| SERVIÇO | Consultoria

125 000 €
100 000 €
75 000 €

| OBJECTIVO | Identificação do potencial de eficiência
energética

24%
REDUÇÃO

24%

REDUÇÃO

34%

REDUÇÃO

24%

50 000 €
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25 000 €

| CONCLUSÕES | No conjunto de piscinas analisado foi
encontrado um potencial médio de melhoria do
desempenho energético-ambiental de 46%.

0€
PISCINA 1

PISCINA 2

PISCINA 3

PISCINA 4

CONSUMO - ENERGIA PRIMÁRIA [tep/ano]
250

| MEE IMPLEMENTADAS |
• Renovação do sistema de climatização e ventilação
• Implementação de caldeira a biomassa para
aquecimento

• Optimização de set-points
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INTERVENÇÃO

CONTACTOS
PETRA VAQUERO
Chief Executive Officer
915 096 830
g3e@g3e.pt

FRANCISCO PACHECO CRAVEIRO
Chief Executive Officer
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965 027 120
g3e@g3e.pt

g3e.pt
linkedin.com/company/g3e
facebook.com/g3e.pt

