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O presente boletim tem como objectivo apresentar, sucintamente, as principais novidades 

em matéria de sistemas de incentivos que, na nossa opinião, se mostram relevantes para 

as empresas. 

 

1. TIPOLOGIA DE PROJECTOS 

i) Intervenções nos processos produtivos das empresas que se encontrem previstas na 

auditoria energética ex ante nomeadamente: 

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; 

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; 

ii) Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis nas empresas para 

autoconsumo (Instalação de painéis solares térmicos, etc.); 

iii) Auditorias energéticas ex ante e trabalhos necessários à realização do investimento, 

desde que não sejam obrigatórios por lei, bem como a auditoria energética ex post que 

permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do 

investimento. 

 

2. ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Só são elegíveis projectos realizados na Região Centro de Portugal Continental (NUTS II da 

Região Centro de Portugal) por PMEs e não PMEs. 

 

3. GRAU DE MATURIDADE DOS PROJECTOS 

O grau de maturidade mínimo exigido para as operações consiste na apresentação, com a 

candidatura, de auditoria energética que identifica as intervenções a realizar. 

 

4. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

A receção de candidaturas decorrerá até 27 de dezembro de 2019. 

 

5. NATUREZA E LIMITES DOS INCENTIVOS 

A taxa máxima de financiamento sobre o investimento elegível é de 70% do investimento 

elegível. Os apoios a conceder aos investimentos, com exceção das auditorias energéticas 

em que o apoio é não reembolsável, assumem a forma de subsídio reembolsável (sem 

juros), podendo este apoio ser parcialmente convertido em apoio não reembolsável, limitado 

a uma taxa máxima de 30% 

 

Estamos à Vossa disposição para enquadrar potenciais investimentos neste Sistema de 

Incentivos. 

Tiago Martins  

DIRECTOR EXECUTIVO  

Sistema de Incentivos à Internacionalização das PME 

– Projetos Individuais – 2ª fase até 18 de setembro 
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