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Conselho nº 76 

FUNDO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA – FINANCIAMENTO 2014 

Foram lançados neste mês de janeiro de 2014 três novos avisos 
do FEE que estavam previstos para execução em 2013, com as 
seguintes características:  
Aviso 06 – Enchimento de Pneus a Nitrogénio 2014 
Aviso 07 – Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável 2014 
Aviso 08 – SGCIE – Incentivo à promoção da Eficiência Energéti-
ca 2014 
Relativamente ao Aviso 06  – Enchimento de Pneus a Nitrogénio 
2014 é um incentivo na aquisição de sistemas para enchimento 
de pneumáticos com Nitrogénio e a comparticipação do FEE é 
de 50% das despesas totais 
elegíveis, e até ao limite de 10.000 €. As entidades beneficiárias 

para este aviso são operadores de transportes rodoviários de passageiros e mercadorias. 
Quanto ao Aviso 07 – Promoção da Mobilidade Urbana Sustentável 2014, pretende apoiar na 
elaboração de Planos de Mobilidade, quer de “Planos de Mobilidade e Transportes – PMT”, 
quer de “Planos de Mobilidade de Empresas e Polos Geradores e atractores de Deslocações – 
PMEP” e a comparticipação do FEE para cada operação é de 30 % no caso das PMEP até ao 
máximo de 40.000€ e de 25 % no caso das PMT até ao limite de 40.000€. A Dotação Orçamen-
tal: 300.000€ (260.000€ PMT e 40.000€ PMEP). As entidades beneficiárias para os PMEP são 
empresas e entidades empregadoras e gestoras de polos e equipamentos e no para os PMT 
são as Autarquias e comunidades intermunicipais. 
Por último, o Aviso 08 – SGCIE – Incentivo à promoção da Eficiência Energética 2014, com 
uma dotação orçamental de 350.000€ (250.000€ para categoria 1 e 100.000€ para categoria 2 
e 3). 
A Categoria 1 dispõe de financiamento a operações na indústria visando a instalação de isola-
mento térmico (50% das despesas totais elegíveis, e até ao limite de 2.000€ para instalações 
não SGCIE, e de 2.500€ para instalações do SGCIE, isto para operadores de instalações indus-
triais (CAE 01 a 33), 
A Categoria 2 financia a realização de auditorias energéticas (50% das despesas totais elegí-
veis, e até ao limite de 750€) e a Categoria 3 a implementação de equipamentos de gestão de 
consumos (25% das despesas totais elegíveis, e até ao limite de 10.000€), para operadores de 
instalações com ARCE no âmbito do SGCIE.  
As candidaturas abrem a partir do dia 3 de março de 2014, devendo para o efeito fazer-se o 
registo prévio online na Área Pessoal. Consulte a página do FEE, onde tem toda a informação 
em avisos.  


