DESPESAS QUE PODEM SER APOIADAS:

a) Trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia;
b) Realização de estudos, planos, projetos, atividades preparatórias e assessorias diretamente ligados à operação,
incluindo a elaboração da Análise Custo-Benefício, quando aplicável;
c) Aquisição de equipamentos imprescindíveis à reabilitação do edifício;
d) Fiscalização, coordenação de segurança e assistência técnica;
e) Testes e ensaios;
f) Aquisição de edifícios e terrenos, construídos ou não construídos, e constituição de servidões e respetivas
indemnizações indispensáveis à realização da operação, por expropriação ou negociação direta (para esta tipologia
de despesa o financiamento com a componente pública do empréstimo é limitado ao montante máximo de 10% do
investimento total elegível da operação e desde que sejam cumpridas as regras previstas no artigo 69.º do
Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2013. O restante
valor pode, no entanto, ser financiado pela componente do banco. Ver regulamento AQUI);
g) IVA;
h) Revisões de preços decorrentes da legislação aplicável e do contrato, até ao limite de 5% do valor elegível dos
trabalhos efetivamente executados.
No que se refere às despesas especificamente associadas à eficiência energética, são elegíveis nomeadamente as
seguintes:
a) Intervenções ao nível do aumento da eficiência energética, nas quais se inclui:
i. Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico
em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estores;
ii. Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição de caixilharia com
vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou
solução equivalente em termos de desempenho energético e respetivos dispositivos de sombreamento;
iii. Intervenções nos sistemas de produção de água quente sanitária (AQS) e em outros sistemas técnicos, através da
otimização dos sistemas existentes ou da substituição dos sistemas existentes por sistemas de elevada eficiência;
iv. Iluminação interior;
v. Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por forma a contabilizar
e gerir os consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando a sua transferência entre períodos
tarifários;
vi. Intervenções nos sistemas de ventilação, iluminação e outros sistemas energéticos das partes comuns dos
edifícios, que permitam gerar economias de energia.
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b) Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis na habitação para autoconsumo, desde que façam
parte de soluções integradas que visem a eficiência energética, nas quais se inclui nomeadamente:
i. Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e climatização;
ii. Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável.
c) Auditorias, estudos, diagnósticos e análises energéticas necessárias à realização dos investimentos bem como a
avaliação «ex-post» independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência
energética do investimento.
Em todos os casos não serão elegíveis:
a) Indemnizações a arrendatários;
b) Despesas com a aquisição de equipamentos inerentes à atividade produtiva a instalar, relativas ao
funcionamento, incluindo fundo de maneio, manutenção ou reparação ligadas à exploração da infraestrutura ou
dos equipamentos;
c) As UPP (Unidades de Pequena Produção);
d) Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não é elegível a aquisição e instalação de sistemas Águas
Quentes Sanitárias (AQS) que recorram a gás de petróleo liquefeito;
e) Intervenções de modernização ou reconversão que alterem o uso das infraestruturas cofinanciadas pelos
Fundos Europeus há menos de 10 anos;
f) Despesas com realojamento;
g) Custos relativos a amortizações de imóveis ou de equipamentos;
h) Contribuições em espécie;
i) Despesas com juros devedores, multas, sanções financeiras e despesas com processos judiciais.
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