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ENQUADRAMENTO E DOTAÇÃO

Componente C13 – Eficiência Energética em
Edifícios

Dotação 75 milhões de euros
Dotação inicial  de 30 milhões de euros, reforçada em 45 milhões

Investimento TC-C13-i01 – Eficiência energética
em edifícios residenciais

EDIFÍCIOS + SUSTENTÁVEIS



OBJETIVOS

Fase I *: Dotação inicial de 4,5 M€, reforçada em 5 M€. Concluída a 31 de dezembro de
2020.

Fase II: Dotação inicial de 30 M€ e reforçada em 45 M€. A decorrer.

Apoiar soluções para a melhoria da eficiência energética e hídrica dos edifícios,
contribuindo para as metas nacionais e internacionais da descarbonização.

Compreende duas fases:

*enquadrada no Programa de Estabilização Económica e Social

EDIFÍCIOS + SUSTENTÁVEIS



CRONOLOGIA FASE II

2021 | 22 JUN

DOTAÇÃO INICIAL

30 M€

2021 | 8 JUL

PRIMEIROS PAGAMENTOS 

180 000 €
113 CANDIDATURAS

2021 | 6 AGO

PAGAMENTO

1,5 M€
1000 CANDIDATURAS

2021 | 26 NOV

REFORÇO DA

DOTAÇÃO INICIAL

+15 M€

2022| 26 JAN

REFORÇO DA

DOTAÇÃO INICIAL

+15 M€

PAE + S
FASE II

2022 | 4 MAR

REFORÇO DA

DOTAÇÃO INICIAL

+15 M€

EDIFÍCIOS + SUSTENTÁVEIS



PONTO DE SITUAÇÃO FASE II (01.04.2022)

Redução consumo
energia primária
44.7%
(limite mínimo é de 30%)

Candidaturas:

Submetidas: 82 490

Elegíveis: 22 520

Em pagamento/pagas: 22 081

Valor executado:

37,6 M€

Top 3 Tipologias:

1º Tipologia 3

2º Tipologia 4

3º Tipologia 1

Top 3 Distritos:

1º Lisboa

2º Porto

3º Setúbal

1 - Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética igual a «A+»

3 - Sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e/ou de águas quentes sanitárias (AQS), que recorram a energia renovável, de classe energética «A+» ou superior

4 - Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável para autoconsumo com ou sem armazenamento

EDIFÍCIOS + SUSTENTÁVEIS



Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes,

de classe energética igual a «A+»

Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas,

paredes ou pavimentos, recorrendo a materiais de base natural

(ecomateriais) ou que incorporem materiais reciclados, bem como

a substituição de portas de entrada:

TIPOLOGIA 2

Coberturas e/ou pavimentos

 LIMITE 1500 €

Paredes

LIMITE 3000€

Portas de entrada

LIMITE 750€

Sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e/ou de

águas quentes sanitárias (AQS), que recorram a energia renovável,

de classe energética «A+» ou superior, designadamente:

TIPOLOGIA 3

Bombas de calor

LIMITE 2500€

Sistemas solares térmicos

LIMITE 2500€ 

Caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência

LIMITE 2500€

A Intervenções que visem a eficiência hídrica por via de:

TIPOLOGIA 5 | LIMITE 1500 €

Substituição de dispositivos de uso de água na habitação por

outros mais eficientes
LIMITE 750€

Intervenções para incorporação de soluções de arquitetura

bioclimática, que envolvam a instalação ou adaptação de

elementos fixos dos edifícios como sombreamentos, estufas e

coberturas ou fachadas verdes, privilegiando soluções de base

natural 

TIPOLOGIA 6 | LIMITE 3000 €

TIPOLOGIA 1 | LIMITE 1500 €

Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos

de produção de energia renovável para autoconsumo com

ou sem armazenamento

TIPOLOGIA 4 | LIMITE 2500 €

Instalação de soluções que permitam a monitorização e

controlo inteligente de consumos de água
LIMITE 200€

Instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais
LIMITE 1500€

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E CERTIFICAÇÃO

ENERGÉTICA DO IMÓVEL INTERVENCIONADO

PQ | LIMITE 200 €
e...

TIPOLOGIAS E MONTANTES FINANCIADOS FASE II



PRAZO E SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS

Registo
site Fundo Ambiental

Candidaturas
até 30 abril 2022

Consultar documentos
site Fundo Ambiental

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021

EDIFÍCIOS + SUSTENTÁVEIS



COMO ESCLARECER DÚVIDAS E OUTRAS QUESTÕES?

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/paes-2021

210 519 411
(das 9h às 18h)

EDIFÍCIOS + SUSTENTÁVEIS



PROGRAMA
VALE EFICIÊNCIA
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ENQUADRAMENTO E DOTAÇÃO

Componente C13 – Eficiência Energética em
Edifícios

Dotação 160 milhões de euros
100 mil  Vales Eficiência até 2025

Investimento TC-C13-i01 – Eficiência energética
em edifícios residenciais

VALE EFICIÊNCIA



Dotar as famílias economicamente vulneráveis de incentivos à renovação das suas casas
contribuindo para:

OBJETIVOS

Aumento do desempenho energético e ambiental das habitações

Aumento do conforto térmico

Melhoria das condições de habitabilidade, saúde e bem-estar

Redução da fatura energética

Redução da pegada ecológica

O Vale Eficiência é um cheque de 1 600 € (1 300 € + IVA), que pode ser utilizado sem
investimento prévio, e com taxa de comparticipação de 100% das despesas elegíveis,
incluindo o IVA.

VALE EFICIÊNCIA



CRONOLOGIA PVE

2021 | 5 AGO

DOTAÇÃO INICIAL

32,5 M€
20 000 VALES

1300€ + IVA

2021 | 6 AGO

FORNECEDOR

"VALE EFICIÊNCIA" 

2021 | 31 AGO

FORNECEDOR

"VALE EFICIÊNCIA" 

2021 | SET

CANDIDATURAS
PVE

FASE I

VALE EFICIÊNCIA



PONTO DE SITUAÇÃO PVE (01.04.2022)

Medidas:
Submetidas: 631

Em avaliação: 21

Pedido de esclarecimentos: 8

Não elegíveis: 8

Em aceitação fornecedor: 18

Em aceitação beneficiário: 48

Propostas para pagamento: 26

Pagas/concluídas: 399

Fornecedores PVE:
Submetidas: 1 099

Em aprovação: 102

Ativas/elegíveis: 743

Não elegíveis: 188

Beneficiários PVE:
Submetidas: 13 533

Em avaliação: 672

Pedido de esclarecimentos: 170

Pré-aceites: 343

Não elegíveis: 2 303

Em aceitação: 234

Vales atribuídos: 6 064

VALE EFICIÊNCIA



Instalação de isolamento térmico em

paredes, coberturas ou pavimentos,

exteriores ou interiores, e

substituição de portas de entrada

TIPOLOGIA 2
Instalação de painéis fotovoltaicos e

outros equipamentos de produção de

energia renovável para autoconsumo

TIPOLOGIA 4

Substituição de janelas não

eficientes por janelas eficientes, de

classe energética “A” ou superior

TIPOLOGIA 1
Instalação de sistemas de

aquecimento e/ou arrefecimento

ambiente e de águas quentes

sanitárias de classe energética “A” ou

superior: bombas de calor; sistemas

solares térmicos; caldeiras e

recuperadores a biomassa de elevada

eficiência

TIPOLOGIA 3

TIPOLOGIAS FINANCIADAS

VALE EFICIÊNCIA



https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/vales-eficiencia

PRAZO E SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS

Registo
site Fundo Ambiental

Candidaturas
Prazos diferem para beneficários e

fornecedores

Consultar documentos
site Fundo Ambiental

VALE EFICIÊNCIA

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/vales-eficiencia.aspx


BENEFICIÁRIO

FORNECEDOR

VALE EFICIÊNCIA



COMO ESCLARECER DÚVIDAS E OUTRAS QUESTÕES?

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/vales-eficiencia

210 519 411
(das 9h às 18h)

VALE EFICIÊNCIA

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/vales-eficiencia.aspx


PROGRAMA
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM
EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS
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ENQUADRAMENTO E DOTAÇÃO

Componente C13 – Eficiência Energética em
Edifícios

Dotação 20 milhões de euros
máximo de 200.000€ por beneficiário

Investimento TC-C13-i03 – Eficiência energética
em edifícios de serviços

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS



OBJETIVOS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

30% de redução do consumo de energia (mín.)

Financiar medidas que fomentem a eficiência energética e de outros recursos e que
reforcem a produção de energia de fontes renováveis em regime de autoconsumo,
concretamente:

Contribuir para as metas definidas no Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC
2030), na Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios (ELPRE), bem como
para outros objetivos ambientais.

20% de redução do consumo de água



ÂMBITO E BENEFICIÁRIOS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

Edifícios de comércio e 
serviços do setor privado

abrangidos pelo Sistema de
Certificação Energética (SCE)

Pessoas singulares
 e coletivas

que exerçam atividade comercial no
edifício

Portugal
continental



TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO E TAXAS DE COMPARTICIPAÇÃO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

Ações Imateriais
TIPOLOGIA 5

Envolvente opaca e envidraçada
TIPOLOGIA 1

Intervenção em sistemas técnicos 
TIPOLOGIA 2

Produção de energia com base em fontes de energia renováveis (FER) para
autoconsumo 

TIPOLOGIA 3

Eficiência Hídrica
TIPOLOGIA 4

As intervenções podem ser desenvolvidas num edifício ou em múltiplos
edifícios contemplados no mesmo Certificado Energético.

70%

70%

70%

70%

10%



TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

Envolvente opaca e envidraçada
TIPOLOGIA 1

1,1 Substituição de vãos envidraçados (janelas e portas) por mais eficientes
1.2 Intervenções para incorporação de soluções de arquitetura bioclimática, que envolvam a instalação ou adaptação de
elementos fixos dos edifícios como sombreamentos, estufas e coberturas ou fachadas verdes, privilegiando soluções de
base natural
1.3 Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, paredes ou pavimentos, bem como a substituição de
portas de entrada
1.4 Instalação de sistemas que promovam a ventilação natural do ar interior e/ou a iluminação natural

Intervenção em sistemas técnicos 

TIPOLOGIA 2

2.1 Ações que visem a otimização dos gases fluorados nos sistemas existentes de climatização e/ou AQS (água quente
sanitária), ou a sua substituição por refrigerantes com base natural ou alternativos
2.2 Instalação ou substituição de permutadores de calor para aproveitamento da temperatura da água de retorno, nos
pontos de utilização de água quente, ou sistemas equivalentes
2.3 Instalação ou substituição de sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e/ou AQ (águas quentes)
2.4 Instalação e/ou melhoria ao nível dos isolamentos térmicos nos sistemas de produção, armazenamento e distribuição
de fluidos para aquecimento de água quente, fria e/ou climatização  com gases fluorados
2.5 Ações em sistemas de iluminação interior e exterior, considerando apenas a substituição integral das luminárias
2.6 Implementação de sistemas ou outras soluções que contribuam para a redução do consumo de  energia primária em
edifícios, por exemplo, de AVAC, de bombagem, de ar comprimido ou piscinas  (exemplos: variadores eletrónicos de
velocidade, motores de elevado rendimento, entre outros)
2.7 Instalação de soluções de gestão de energia, incluindo sistemas de gestão centralizada, através da monitorização e
controlo dos equipamentos ou sistemas, para a redução dos consumos energéticos e diminuição dos custos associados.
Incorporação de sensores (movimento, presença, crepusculares, etc.), reguladores de fluxo luminoso, entre outros



TIPOLOGIAS DE INTERVENÇÃO

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

Produção de energia com base em fontes de energia renováveis (FER) para autoconsumo 

TIPOLOGIA 3

3.1 Instalação de sistemas de produção de energia elétrica para autoconsumo, através de fontes renováveis com e sem
armazenamento de energia
3.2 Instalação e/ou substituição de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e/ou de águas quentes, que
recorram a energia renovável, designadamente:
3.2.1. Bombas de calor
3.2.2. Sistemas solares térmicos, para a produção de AQ
3.2.3. Caldeiras e/ou recuperadores de calor a biomassa com elevada eficiência com e sem sistemas de acumulação de água quente

Eficiência Hídrica
TIPOLOGIA 4

4.1 Substituição de dispositivos de uso de água por outros mais eficientes, incluindo intervenções para a redução de
perdas de água
4.2 Instalação de sistemas de aproveitamento de águas pluviais e/ou águas cinzentas e/ou águas para reutilização
4.3 Implementação de soluções que visem a monitorização e controlo inteligente do consumo de água

Ações Imateriais
TIPOLOGIA 5

5.1 Auditorias energéticas e a emissão de Certificado Energético ex-ante e ex-post, no âmbito do SCE
5.2 Ações de consultoria/auditoria em eficiência energética e/ou hídrica, essenciais à execução das medidas



PRAZO E SUBMISSÃO DAS CANDIDATURAS

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

Registo

site Fundo Ambiental

Candidaturas

até 31 maio 2022

Consultar documentos

site Fundo Ambiental

www.fundoambiental.pt/eficiencia-energetica-em-edificios-de-servicos



COMO ESCLARECER DÚVIDAS E OUTRAS QUESTÕES?

https://www.fundoambiental.pt/apoios-prr/edificios-de-servicos

edificios_servicos@fundoambiental.pt

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
EM EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS



@FundoAmbiental


