Inscrição no Diretório
de Empresas Qualificadas

Casa
Eficiente
2020

Identificação da empresa
Nome: __________________________________________________________________________________
Morada da empresa: _______________________________________________________

NIPC: _________________

Localidade: _______________________

Pessoa de contacto: _______________________________________________________________________________________________
Contacto telefónico: ____________________________

e-mail: _______________________________________________________

N.º do Alvará ou do Certificado (emitidos pelo IMPIC): __________________________ - ______________
Intervenções que a empresa está habilitada a realizar (cfr. artigos 6 a 10 do Regulamento do Programa Casa Eficiente 2020)
Intervenções de melhoria da eficiência energética

Intervenções de aumento da eficiência hídrica

 Intervenção na envolvente opaca do edifício (6.a)

 Aproveitamento de águas pluviais (8.a)

 Intervenção na envolvente envidraçada do edifício
(6.b)

 Circulação e retorno de água quente sanitária (8.b)

 Promoção da eficiência energética na iluminação
(6.c)

 Renovação de redes prediais de abastecimento e
de drenagem de águas (8.d)

 Intervenção em ascensores (6.d)
 Intervenção nas condições de ventilação (6.e)

 Ligação às redes públicas de abastecimento e/ou
de drenagem de águas (8.e)

 Instalação de sistemas de gestão de consumos de
energia (6.f)

 Separação das redes prediais de drenagem de
águas (8.f)

 Intervenção nas redes prediais de abastecimento e
de drenagem que promovam a eficiência
energética (6.g)

 Instalação de dispositivos consumo de água
eficientes (8.g)

Intervenções de utilização de energias renováveis
 Instalação de sistemas de energia renovável para
climatização e produção de água quente sanitária
(7.a)
 Instalação de sistemas de produção de energia
renovável para autoconsumo (7.b)
 Instalação de sistemas de armazenamento energia
elétrica para autoconsumo (7.c)
 Instalação de pontos de carregamento de veículos
elétricos (7.d)

 Intervenção em sistemas de rega e piscinas (8.c)

 Instalação de sistemas de gestão de consumos de
água (8.h)
Intervenções de melhoria do desempenho
ambiental
 Intervenção nos sistemas de climatização
e produção de água quente sanitária (9.a)
 Substituição de eletrodomésticos por modelos
mais eficientes (9.b)
 Substituição ou reabilitação de fossas séticas (9.c)
Intervenções de gestão de resíduos urbanos
 Separação de resíduos sólidos urbanos (10.a)
 Valorização de resíduos sólidos urbanos (10.b)
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Locais onde exerce atividade
Portugal Continental
 Todos os Distritos
 Aveiro

 Beja

 Braga

 Bragança

 Castelo Branco

 Coimbra

 Évora

 Faro

 Guarda

 Leiria

 Lisboa

 Portalegre

 Porto

 Santarém

 Setúbal

 Viana do Castelo

 Vila Real

 Viseu

Região Autónoma dos Açores
 Todas as Ilhas
 Corvo

 Flores

 Faial

 Terceira

 Santa Maria

 São Miguel

 Graciosa

 Pico

 São Jorge

Região Autónoma dos Madeira
 Todas as Ilhas
 Madeira

 Porto Santo

Termo de compromisso:
A empresa, supra identificada, declara sob compromisso de honra que cumpre os requisitos para efeitos de
inscrição no “Diretório de Empresas Qualificadas”, de acordo com o estabelecido no Regulamento do Programa
“Casa Eficiente 2020”, designadamente que:


É detentora de habilitação para o exercício da atividade da construção;



Dispõe de serviços internos de saúde no trabalho ou é titular de contrato com empresa externa prestadora
de serviços de saúde no trabalho;



Dispõe de serviços internos de segurança no trabalho ou é titular de contrato com empresa externa
prestadora de serviços de segurança no trabalho;



Tem a sua situação tributária regularizada;



Tem a sua situação contributiva regularizada.

O signatário, pessoa de contacto, em nome da empresa e enquanto titular dos dados pessoais aqui fornecidos,
autoriza expressamente o tratamento dos mesmos para as finalidades exclusivas do Programa “Casa Eficiente 2020”.
Mais declara ter conhecimento da política de privacidade constante do site deste Programa.
Mais declara permitir, nos termos legais, a utilização dos dados constantes do presente impresso para efeitos de
inclusão no Diretório de Empresas Qualificadas “Casa Eficiente 2020”, autorizando a sua disponibilização e consulta
pelas entidades envolvidas neste Programa e pelos utilizadores do Portal “Casa Eficiente 2020”.
Assinatura: ________________________________________________________________________________________________________
Data: ________ /_____ /_____

Para submeter a sua inscrição deve remeter este formulário, preenchido e assinado, para o email

casaeficiente2020@cpci.pt
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