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1 Considerações iniciais 

O presente documento foi elaborado com a exclusiva finalidade de apresentação do Formulário de 

Candidatura ao Aviso 25 – tipologia de Beneficiário A. Este documento não substitui a necessidade de 

consulta dos documentos de referência do Aviso 25, sendo que apenas serão consideradas recebidas as 

candidaturas preenchidas e submetidas através do portal eletrónico do PNAEE, não existindo a 

necessidade da realização de qualquer pré-registo ou acesso a área restrita com recurso a Utilizador e 

Palavra-passe, para a submissão da candidatura. 

 

2 Apresentação do formulário 

O Formulário de Candidatura ao Aviso 25 – tipologia de Beneficiário A não dispõe da funcionalidade de 

“Guardar e Continuar mais tarde”, pelo que terá que ser preenchido na sua totalidade e submetido de 

seguida. 

O mesmo é constituído por iterações as quais serão apresentadas de seguida: 

2.1. Política de Tratamento de Dados no Âmbito dos Avisos FEE 

2.2. Seleção do tipo de Medidas Elegíveis 

2.3. Identificação do Beneficiário 

2.4. Identificação do Local da Operação 

2.5. Identificação da Candidatura 

2.6. Submissão da restante documentação necessária 

Apenas serão consideradas como recebidas e registadas as candidaturas, que concluam o preenchimento 

e submissão da informação solicitada, sendo no final visualizada a informação "Candidatura submetida com 

sucesso". O candidato a beneficiário receberá, à semelhança do FEE, um e-mail (para o endereço de e-

mail que foi preenchido no formulário) com um relatório das respostas submetidas. 

Caso o candidato a beneficiário, dentro do período de submissão de candidaturas, pretenda corrigir ou 

substituir uma candidatura anterior, deve para tal enviar um e-mail para aviso25a@pnaee.pt a solicitar a 

anulação da candidatura, devendo referir o número do ‘ID da resposta’ que pode ser visualizado no relatório 

das respostas recebido após a submissão da candidatura que se pretende anular.

http://www.pnaee.pt/avisos-fee/aviso-25
http://www.pnaee.pt/fee/candidaturas
mailto:aviso25@pnaee.pt
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2.1 Política de Tratamento de Dados no Âmbito dos Avisos FEE 

 

 
 

 

 

 

O candidato a beneficiário deve concordar com a política de utilização e tratamento dos 

dados no âmbito do Aviso 25 para continuar com o preenchimento do formulário. 
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2.2 Seleção do Tipo de Medidas Elegíveis 

 

 

 

 

Visível apenas 

para a Tipologia 

de Medidas: 

A1, A2 ou A3 

 

Visível apenas 

para a Tipologia 

de Medidas:  

A5 e A6 
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2.3 Identificação do Beneficiário 
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2.4 Identificação do Local da Operação  

 

Visível apenas 

para a Tipologia 

de Medidas: 

 A5 e A6 
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2.5 Identificação da Candidatura 

 

 

Visível apenas 

para a 

Tipologia de 

Medidas: 

 A1, A2 ou A3 

 

Visível apenas 

para a Tipologia 

de Medida: A4 
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2.6 Submissão da documentação necessária 

 

 

 

  

Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

 

Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

 

Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

 

Extensões de ficheiros permitidas: pdf,zip,rar 

 

Extensões de ficheiros permitidas: pdf,zip,rar 

 

Extensões de ficheiros permitidas: pdf,zip,rar 

 

Extensões de ficheiros permitidas: pdf,zip,rar 
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Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

Extensões de ficheiros permitidas: pdf,zip,rar 

Extensões de ficheiros permitidas: pdf,zip,rar 

Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

Extensões de ficheiros permitidas: 

pdf,zip,rar,jpg,jpeg,png,bmp 

A1, A2 ou A3 

A2 ou A3 

A1 ou A2 

2 

A4 

A4 

A4 

A5 e A6 

Visível apenas para as 

seguintes tipologias: 
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Anexo A – Etiqueta energética do produto 

Conforme explícito no ponto 2.2 do Anexo B do Aviso 25, é solicitada a apresentação da etiqueta 

energética de produto para as tipologias A2 e A3. Esta etiqueta é fornecida pelo  

instalador/fornecedor/fabricante dos equipamentos e deve apresentar o perfil de consumo 

correspondente à tipologia da habitação, tal como referido no ponto 10.5 do Aviso 25. 

Exemplo de etiqueta energética do produto1: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia A2 e A3: deverá ser entregue uma etiqueta com classe energética do equipamento 

mínima igual a “A+”. 

 

                                                           
1 A presente etiqueta é meramente informativa e não representa uma situação real. 

Deve constar o símbolo de uma ‘torneira’ na etiqueta, sendo esta 

informação relativa a um equipamento para aquecimento de 

águas quentes sanitárias. 
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Anexo B – Etiqueta energética do sistema 

Conforme explícito no ponto 2.2 do Anexo B do Aviso 25, é solicitada a apresentação da etiqueta 

energética do sistema para as tipologias A1 e A2. Esta etiqueta poderá ser fornecida pelo 

instalador/ fornecedor/ fabricante ou calculado pelo candidato a beneficiário, e deve apresentar o 

perfil de consumo correspondente à tipologia da habitação, tal como referido no ponto 10.5 do 

Aviso 25. Para o cálculo da etiqueta deverá utilizar a seguinte ferramenta online:  

http://www.label-pack-a-plus.eu/portugal/calcule-a-etiqueta/. Para mais informações está 

disponível o Manual de utilização da ferramenta online de cálculo e emissão da etiqueta de 

sistemas de aquecimento à utilização da ferramenta: 

http://www.label-pack-a-plus.eu/wp-content/uploads/2017/05/D2.3-Online-tool_handbook_PT.pdf. 

Exemplo de etiqueta energética de sistema2: 

1ª parte da etiqueta 2ª parte da etiqueta 

  

 

Tipologia A1: deverá ser entregue uma etiqueta com classe energética mínima igual a “A”. 

Tipologia A2: deverá ser entregue uma etiqueta com classe energética mínima igual a “A+”. 

                                                           
2 A presente etiqueta é meramente informativa e não representa uma situação real. A etiqueta apenas será considerada válida se 
for entregue completa, isto é, constituída pelas duas partes acima referidas. 

 

Eficiência energética de aquecimento de água do aquecedor de água 

    
Perfil de carga declarado: 

 

Eficiência energética do aquecimento de água do sistema misto em condições 

climáticas médias 

 

Classe de eficiência energética do aquecimento de água do sistema misto em condições 

climáticas médias 

 

Eficiência energética do aquecimento de água em condições climáticas mais frias 

e mais quentes 

Mais frias:  

Mais quentes: 

 

 

 

L 

124 

197 124 – 0.2 x 33,6 

130 2124 + 0.4x 33,6 

33,5 

% 

% 

% 

= 

= 

90 % 

http://www.label-pack-a-plus.eu/portugal/calcule-a-etiqueta/
http://www.label-pack-a-plus.eu/wp-content/uploads/2017/05/D2.3-Online-tool_handbook_PT.pdf
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Anexo C – Projeto de etiqueta energética da janela eficiente 

Conforme explicito no ponto 3.1 do Anexo B do Aviso 25, é solicitada a apresentação do projeto 

de etiqueta energética da janela eficiente para a tipologia A4. Esta etiqueta é fornecida pelo 

instalador/fabricante das janelas e só os mesmos é que terão acesso ao portal do SEEP para 

simular ou emitir as etiquetas. Para informações adicionais deve entrar em contato com a entidade 

gestora do sistema SEEP (www.seep.pt). 

 

Exemplo de etiqueta 

energética das janelas3: 
Exemplo de simulação de etiqueta energética3: 

 

 

 

 

Só serão aceites como válidas a apresentação da(s) etiqueta(s) energética(s) da(s) 

janela(s) ou do(s) resultado(s) da(s) simulação(ões) no portal do SEEP. 

Deverá ser entregue uma etiqueta de classe energética igual ou superior a “A”. 

 

                                                           
3 A presente etiqueta é meramente informativa e não representa uma situação real. 

http://www.seep.pt/

