PRR

Eficiência Energética em
Edifícios de Serviços
Taxa de aprovação da Scope
Invest

no âmbito do Portugal 2020

Objetivos e
Prioridades

84,82%

Fomentar a eficiência energética e de outros recursos e que
reforcem a produção de energia de fontes renováveis em
regime de autoconsumo, contribuindo para a melhoria do
desempenho energético e ambiental dos edifícios de serviços. 


Pretende-se que as medidas a apoiar conduzam, em média, a
pelo menos 30% de redução do consumo de energia primária
nos edifícios intervencionados, e contribuir para a redução
em 20% do consumo de água.


Beneficiários
Pessoas coletivas e singulares proprietários de edifícios de comércio e serviços do setor 

privado existentes, que exercem atividade comercial nesse edifício, incluindo as 

entidades que atuam na área do turismo e as entidades da Economia Social.

Aveiro
Largo Luís de Camões, Edifício
Rainha, Piso 9 3720-232 Oliveira
de Azeméis . Portugal

Porto
Rua Diogo Macedo, nº. 114, 4º,
4E 4400-107 Vila Nova de Gaia .
Portugal

Lisboa
Rua Fradesso da Silveira, nº. 6,
3º.B 1300-609 Lisboa . Portugal

T. +351 256 092 076

E. geral@scopeinvest.pt

www.scopeinvest.pt

Despesas Elegíveis
Taxa de

Substituição de vãos envidraçados por mais eficientes

Financiamento

Sistemas que promovam a ventilação natural de ar interior
e/ou a iluminação natural
Aplicação ou Substituição de Isolamento Térmico em

Incentivo não Reembolsável



paredes, pavimentos bem como substituição de portas de
Taxa de comparticipação de 70% sobre as despesas

entrada
Instalação ou Substituição de Sistemas de AVAC

elegíveis, até um máximo de € 200.000.

Instalação ou Substituição de permutadores de calor para
aproveitamento da temperatura da água
Implementação de outras soluções que contribuam para a
redução de consumo de energia primária
Instalação de sistemas de produção de energia elétrica
para autoconsumo, através de fontes renováveis com e
sem armazenamento de energia

Tipologia de

Bombas de Calor
Sistemas solares térmicos, para produção de AQ

Investimento

Substituição de dispositivos de água por outros mais
eficientes
Instalação de sistemas de aproveitamento de água

Envolvente opaca e envidraçada;


Soluções de monitorização e controlo inteligente de

Intervenção em Sistemas Técnicos; 


consumo de água

Produção de Energia com base em fontes renováveis

Auditorias Energéticas e a emissão de Certificado
Energético.



para autoconsumo;

Eficiência Hídrica;

Ações Imateriais;
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