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Tipos de investimentos a realizar pelas empresas no âmbito do Valorizar 2020 ao 

abrigo da “Eficiência energética e utilização de energias renováveis nas empresas” 

(Portaria n.º 358/2019, de 19 de junho, alterada pela Portaria n.º 5/2021, de 7 de janeiro) 

EXEMPLOS 

Energias renováveis: 

• Painéis solares térmicos para águas quentes sanitárias, piscinas, climatização, 
processos industriais. 

• Caldeiras a biomassa para águas quentes sanitárias, piscinas, climatização, 
processos industriais. 

• Sistemas solares fotovoltaicos para produção de energia elétrica para autoconsumo 
(limitado a 20% do investimento). 

• Secadores solares. 

• Sistemas de armazenamento de energia elétrica ou energia térmica. 

• Aproveitamento de subprodutos dos processos para valorização energética. 

Eficiência energética: 

• Contadores, sistemas de monitorização e sistemas de controlo e gestão de energia. 

• Sensores e sistemas de controlo de iluminação, climatização e águas quentes. 

• Luminárias eficientes. 

• Soluções para aproveitamento de luz natural (claraboias, tubos de luz). 

• Sistemas de ventilação eficientes. 

• Soluções de ventilação natural (grelhas de fachada, grelhas de janela, claraboias 
com abertura regulável). 

• Sistemas de bombagem eficientes (hidropressores, bombas de circulação de águas 
quentes e água refrigerada). 

• Substituição de motores elétricos de compressores e outros equipamentos. 

• Variadores de velocidade de motores elétricos. 
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• Bombas de calor para águas quentes sanitárias, piscinas, climatização, processos 
industriais. 

• Recuperação de calor de chillers para piscinas e pré-aquecimento de águas 
sanitárias. 

• Soluções de arrefecimento gratuito (free cooling). 

• Isolamento de tubagens e depósitos de água quente e água refrigerada. 

• Chuveiros e torneiras de elevada eficiência hídrica. 

• Isolamento térmico de edifícios (fachadas, coberturas, pavimentos). 

• Janelas e claraboias eficientes (vidros duplos, caixilhos eficientes, vidros com fator 
solar adequado).  

• Aplicação de películas solares em vãos envidraçados existentes. 

• Dispositivos móveis ou fixos de sombreamentos de vãos envidraçados (tapassóis, 
estores, palas). 

 

 

Questões técnicas sobre enquadramento de projetos no âmbito da “Eficiência 
energética e utilização de energias renováveis nas empresas” 

Email: ajuda@aream.pt  

Lista de peritos qualificados para de auditorias energéticas: 

Aceda aqui:  https://aream.pt -> Certificação energética -> Pesquisa de técnicos  

ou https://www.sce.pt/pesquisa-de-tecnicos/ 

Em caso de dúvida no acesso aos contactos dos peritos qualificados, contacte a AREAM: 

Email: sce@aream.pt 

 

Para mais informações poderá igualmente contactar IDE, IP-RAM: 

Telefone: 291 202170 

Email: ide@madeira.gov.pt   

 geral@ideram.pt 

Site:  www.ideram.pt 
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