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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 e que demonstrem os respetivos ganhos financeiros líquidos, 

sendo 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 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; 

d) Aquisição de veículos elétricos ou de veículos com motorização a gás natural 

veicular, comprimido ou liquefeito, apenas no âmbito da renovação da frota de 

empresas de transporte de mercadorias, e desde que não aumente a dimensão da 

frota. 

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

autoconsumo, desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência 

energética; 

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 E DIMENSÃO 

Só são elegíveis projectos realizados na Área Metropolitana de Lisboa 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 6 de Novembro de 2019. 

 

5. NATUREZA E LIMITES DOS INCENTIVOS 

A taxa máxima de financiamento sobre o investimento elegível é de 50% 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. 
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