Declaração
“Casa Eficiente 2020”

Casa
Eficiente
2020
Referência

[valor]

Identificação do candidato
Nome: ___________________________________________________________

NIF: _______________________________________

Morada: _________________________________________________________

Código-Postal: ____________________________

Contacto telefónico: _____________________________________________

e-mail: ____________________________________

Identificação predial e fiscal
Morada: _________________________________________________________

Localidade: ________________________________

Freguesia: _______________________________________________________

Concelho: _________________________________

Conservatória do Registo Predial: _________________________________________________________________________________
Descrição predial n.º: ____________________________________________

Fração Autónoma: ________________________

Serviço de Finanças: _____________________________________________

Artigo matricial n.º: ________________________

Intervenções previstas

[Ref.ª]

[Medida]

Poupanças* [Indicador]
[Indicador]
[Indicador]
[Indicador]

[xyz]
[xyz]
[xyz]
[xyz]

[Unidade]
[Unidade]
[Unidade]
[Unidade]

[xyz]
[xyz]
[xyz]
[xyz]

[Unidade]
[Unidade]
[Unidade]
[Unidade]

[valor] €

Outros benefícios [Benefícios]
Orçamento [Empresa]

[Ref.ª]

[Medida]

Poupanças* [Indicador]
[Indicador]
[Indicador]
[Indicador]

[valor] €

Outros benefícios [Benefícios]
Orçamento [Empresa]
Subtotal

[valor]

IVA

[valor]

Total

[valor]

a

Redução das
necessidades de energia

b

Promoção de energia de
fontes renováveis

c

Redução das
necessidades de água

d

Promoção da reutilização
de água

e

Redução de resíduos
sólidos urbanos

f

Melhoria das condições
de segurança

g

Melhoria das condições
de conforto térmico

h

Melhoria das condições
de conforto acústico

i

Melhoria das condições
de conforto visual

j

Melhoria da qualidade
do ar interior

k

Melhoria das condições
de salubridade

l

Melhoria do aspeto e
prestígio do imóvel

m Prevenção ou redução

n

Facilidade de
implementação

de anomalias

CO2
Redução de consumo
de energia final

Aumento produção de
energia elétrica a partir
de fontes renováveis

[Valor]
kW.h/ano
[Valor] %

Redução do consumo
de água potável

[Valor]
kW.h/ano

[Valor] m3/ano
[Valor] %

Aumento da
reaproveitamento de
água

Redução de emissões

Poupança financeira
associada

[Valor] m3/ano

[Valor]
kg.CO2/ano

[Valor] €/ano

Lista de elementos de candidatura


Orçamento discriminado da operação



Certidão de teor da Conservatória do Registo Predial



Cadernetas prediais de cada um dos prédios ou frações objeto da operação



Termo de responsabilidade do técnico legalmente habilitado



Comprovativo de situação contributiva regularizada



Certificado Energético (quando disponível)



Autorização da assembleia de condóminos (caso a operação abranja partes comuns do prédio)



Autorização do proprietário (caso o imóvel seja arrendado)

Termo de aceitação
O candidato, abaixo assinado, declara que:
1.

Tomou conhecimento e aceita integralmente e sem reservas as condições estabelecidas no Regulamento
do Programa “Casa Eficiente 2020”;

2.

Tem presente o teor integral da sua candidatura e dos elementos com ela apresentados, confirmando a
veracidade dos mesmos;

3.

Tem conhecimento de que os resultados das simulações são indicativos, aceitando por isso que as
economias efetivas resultantes das intervenções possam ser inferiores às estimadas na simulação.

Assinatura: _________________________________________________________________________________________
Data de emissão: ________ /_____ /_____
1

– Os resultados das simulações são indicativos e não garantem que as economias estimadas sejam efetivamente alcançadas após a realização da obra.
– A presente Declaração não substitui a apreciação técnica a realizar pelo Banco Comercial que concede o empréstimo.
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