
Financiamento via PRR

CONSULTE AS CONDIÇÕES 
NECESSÁRIAS

INSTALE OU RENOVE O SISTEMA GTC DO 

SEU EDIFÍCIO E RECEBA ATÉ 70% DO 

INVESTIMENTO*

Forma e limites de apoio

- O incentivo é de natureza não reembolsável
- A taxa de apoio máxima é de 70% do investimento
- O incentivo máximo é de 200mil € por beneficiário

Tipologia de Intervenção

- Envolvente opaca e envidraçados
- Intervenção em sistemas técnicos
- Produção de energia com base em fontes de
 energias renováveis (FER) para autoconsumo
- Eficiência hídrica
- Ações imateriais (Consultorias e Auditorias)

APOIO À RENOVAÇÃO E AUMENTO DO DESEMPENHO 
ENERGÉTICO DOS EDIFICIOS DE SERVIÇOS

CANDIDATURAS ATÉ 31 DE MAIO!

Financiamento via PRR

A nossa rede de parcerias vai 
ajudá-lo durante todo o processo!

CONSULTE AS CONDIÇÕES 
NECESSÁRIAS

CONTACTE-NOS PARA SABER MAIS

APOIO À RENOVAÇÃO E AUMENTO DO DESEMPENHO 
ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS

CANDIDATURAS ATÉ 29 DE JUNHO!CANDIDATURAS ATÉ 29 JULHO!NOVA DATA

https://www.contimetra.com/PagComum/Contactos.aspx?Assunto=Financiamento%20PRR#Formulario


PROCEDIMENTO

AUMENTE A EFICIÊNCIA DO SEU EDIFÍCIO 
COM FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO

1º - Auditoria Energética do Edifício

o Cliente terá sempre que fazer a auditoria a seu encargo. No entanto, este custo, bem 
como o custo do Certificado Energético, serão reembolsados caso o projeto seja 
elegível.

2º - Avaliação da possibilidade de enquadramento e verificação das condições de 

acesso. 
Candidatura da empresa à medida.
Os serviços de consultoria também são elegíveis para reembolso.

3º Avaliação, estudo e projeto de implementação/renovação do sistema de Gestão 

Técnica Centralizada. Possibilidade de projeto chave-na-mão.

4º - Possibilidade de substituição total da iluminação por LEDs, fornecimento e 

instalação de variadores de velocidade, e outros elementos que visem a economia 
energética. 

5º - Temos ainda parceiros para substituição dos vãos envidraçados.

O  Grupo Contimetra/Sistimetra está inserido numa equipa que pode executar a 
candidatura total, incluindo Auditoria Energética inicial, proposta de melhoramentos, 
e elaboração da candidatura. O cliente apenas terá que investir o valor da auditoria 

energética, e esse será o único custo caso a candidatura não seja aprovada.

PROCEDIMENTO

CONTACTE-NOS PARA SABER MAIS

https://www.contimetra.com/PagComum/Contactos.aspx?Assunto=Financiamento%20PRR#Formulario
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