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1. COMO UTILIZAR O VALE EFICIÊNCIA?
O Vale Eficiência só pode ser utilizado num único fornecedor, que conste da listagem pública de
fornecedores, selecionado pelo beneficiário do Vale Eficiência.

2. QUE INFORMAÇÃO É NECESSÁRIA TER EM CONSIDERAÇÃO ANTES DE EFETUAR O REGISTO DO VALE EFICIÊNCIA?
Antes de submeter a candidatura para utilização do Vale Eficiência, valide junto do beneficiário do Vale
Eficiência se aceita o orçamento apresentado. Caso o valor do orçamento apresentado seja superior a
1300€ + IVA, deve validar com o beneficiário como será efetuado o pagamento do remanescente.
NOTA:
Antes de efetuar a instalação dos equipamentos valide se a morada de instalação é a mesma do Vale
Eficiência.
O vale eficiência só pode ser usado na morada correspondente, caso contrário a candidatura não será
elegível.
O programa “Vale Eficiência” financia o valor máximo de 1300€ + IVA.
Sempre que o orçamento apresentado seja superior a 1300€ + IVA, a diferença terá de ser suportada pelo
beneficiário legível do vale eficiência.

3. PASSOS E CAMPOS A PREENCHER NO REGISTO DO VALE EFICIÊNCIA?
Após validação do ponto 2, aceda à sua área reservada do portal do Fundo Ambiental, onde irá surgir do
seu lado esquerdo o menu apresentado na Figura 1.
Neste menu deve selecionar a opção “Candidatura a Medidas” -> “Preenchimento”
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Figura 1 - Menu inicial, portal Fundo Ambiental para registo do vale eficiência

Após selecionar esta opção, irá surgir um novo menu.
Este menu é apresentado seguidamente em 6 passos distintos:
Passo 1. Selecionar a opção “Novo”

Figura 2 – Inicio do registo do “Vale Eficiência”

Passo 2. Validação do n.º “Vale Eficiência”
De seguida irá surgir um menu com a informação do fornecedor registado, tendo de efetuar a identificação
do “ID Voucher” (este ID é o n.º do Vale Eficiência. Exemplo: VE2021012345678901)
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Figura 3 – Inicio do registo do “Vale Eficiência”

NOTA:
Após registo do “ID Voucher” selecione com o botão do rato um espaço fora do campo “ID Voucher” de
forma a permitir ao sistema validar o ID.
Caso o ID do vale não seja válido irá surgir a seguinte mensagem:
Alerta: O vale indicado não existe na listagem de Vales Eficiência atribuídos. Por favor insira um novo ID
Voucher, válido.

Passo 3. ID Vale Eficiência válido
Após a identificação do ID do n.º do Vale Eficiência válido irá surgir um menu para registo de informação:

3.1. “VALE EFICIÊNCIA”:

Identificação do beneficiário do Vale Eficiência

Saldo disponível

Figura 4 – ID Voucher válido
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3.2.

INFORMAÇÃO DA HABITAÇÃO A INTERVENCIONAR:

Identificação da Tipologia (nº de quartos)
Identificação da habitação (Moradia / Prédio)

Nº de utilizadores da habitação
Área da habitação (em caso de dúvida ver caderneta predial)

Figura 5 – Campos a registar da habitação
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3.3.

TIPOLOGIA 1 - JANELAS
Informação por janela instalada (adicione aqui consoante o
número de janelas instaladas)
Material da caixilharia aplicado

Área instalada por janela
Classe energética da janela

Evidências fotográficas antes e após a instalação dos sistemas
Evidências do ID Classe + da janela instalada (por janela)
Informação por fatura (adicione aqui as faturas)
Identificação da data de emissão (terá de ser igual à da fatura submetida)
Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)
Figura 6 – Identificação das tipologias intervencionadas - Janelas

NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 7 – Identificação das tipologias intervencionadas - Janelas
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3.4. TIPOLOGIA 2.1 – COBERTURA E/OU PAVIMENTOS

Informação por pavimento (adicione aqui o seu pavimento)
Material do pavimento
Área instalada de pavimento
Evidências da marcação CE (Comunidade Europeia) do pavimento
Evidências fotográficas antes e após a instalação dos sistemas
Informação por fatura (adicione aqui as faturas)
Identificação da data de emissão (terá de ser igual à da fatura submetida)

Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)

Figura 8 – Identificação das tipologias intervencionadas – Coberturas/Pavimentos

NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 9 – Identificação das tipologias intervencionadas – Coberturas/Pavimentos
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3.5. TIPOLOGIA 2.2 – PAREDES (ISOLAMENTO)

Informação por isolamento instalado (adicione aqui os isolamentos)
Material do isolamento aplicado
Área instalada de isolamento
Evidências da marcação CE (Comunidade Europeia) do isolamento
Evidências fotográficas antes e após a instalação dos sistemas
Informação por fatura (adicione aqui as faturas)
Identificação da data de emissão (terá de ser igual à da fatura submetida)
Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)
Figura 11 – Identificação das tipologias intervencionadas – Parede (Isolamento)

NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 10 – Identificação das tipologias intervencionadas – Parede (isolamento)
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3.6.

TIPOLOGIA 2.3 – PORTA DE ENTRADA

Informação por Porta instalada (adicione aqui as Portas)

Material da Porta instalada
Área da Porta instalada

Evidências da transmissão térmica das Portas
Evidências fotográficas antes e após a instalação dos sistemas
Informação por fatura (adicione aqui as faturas)

Identificação da data de emissão (terá de ser igual à da fatura submetida)
Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)
Figura 12 – Identificação das tipologias intervencionadas – Portas

NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 13 – Identificação das tipologias intervencionadas – Portas
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3.7.

TIPOLOGIA 3.1 - BOMBA DE CALOR

Informação por sistema instalada (adicione aqui mais sistemas)
Tipo de sistema instalado
Função da Bomba de Calor (ver figura seguinte)

Evidências da marcação CE (Comunidade Europeia) do sistema
Etiqueta energética do sistema
Identificação do nº do certificado da empresa ou técnico instalador
Submissão do documento que comprove a identificação do nº do
certificado submetido
E Evidências fotográficas antes e após a instalação dos sistemas
Informação por fatura (adicione aqui as faturas)
Identificação da data de emissão (terá de ser igual ao da fatura submetido)
Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)

Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)
Figura 14 – Identificação das tipologias intervencionadas – Bombas de calor
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Campo “Função do sistema/equipamento”
Ao selecionar a opção “Aquecimento ambiente” irão surgir os seguintes campos:

Classe energética para aquecimento ambiente
Potência calorifica para aquecer a área de aplicação
Área útil a que o sistema irá aquecer
Figura 15 – Identificação das tipologias intervencionadas – “Aquecimento ambiente”

Ao selecionar a opção “Arrefecimento ambiente” irão surgir os seguintes campos:

Classe energética para arrefecimento ambiente
Potência de arrefecimento para a área de aplicação
Área útil a que o sistema irá arrefecer

Figura 16 – Identificação das tipologias intervencionadas – “Arrefecimento ambiente”
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Ao selecionar a opção “Produção de água quente sanitária” irão surgir os seguintes campos:

Classe energética do sistema
Potência calorifica para água quente sanitária (kW)
Área útil que o sistema irá climatizada
Figura 17 – Identificação das tipologias intervencionadas – “Produção de água quente sanitária”

NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 18 – Identificação das tipologias intervencionadas – Bomba de Calor
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3.8.

TIPOLOGIA 3.2 – SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS

Informação por sistema instalada (adicione aqui mais sistemas)
Tipo de sistema instalado
Função do sistema solar térmico
-Classe energética do sistema solar térmico
- Área a climatizar por sistema instalado
Tipo de apoio ao sistema solar térmico
Evidências da marcação CE (Comunidade Europeia) do sistema
Etiqueta energética do sistema
Evidências fotográficas antes e após a instalação dos sistemas

Informação por fatura (adicione aqui as faturas)
Identificação da data de emissão (terá de ser igual à da fatura submetida)
Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)
Figura 19 – Identificação das tipologias intervencionadas – Solar Térmico
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NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 20 – Identificação das tipologias intervencionadas – Solar Térmico
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3.9.

TIPOLOGIA 3.3 – CALDEIRAS, SALAMANDRAS E RECUPERADORES A BIOMASSA

Informação por sistema instalada (adicione aqui mais sistemas)
Tipo de sistema instalado

Função do sistema solar térmico (ver figura seguinte)

Evidências da marcação CE (Comunidade Europeia) do sistema
Etiqueta energética do sistema
Evidências fotográficas antes e após a instalação dos sistemas
Informação por fatura (adicione aqui as faturas)
Identificação da data de emissão (terá de ser igual à da fatura submetida)
Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)
Figura 21 – Identificação das tipologias intervencionadas – Caldeiras, salamandras e recuperadores a biomassa
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Ao selecionar a opção “Aquecimento ambiente” irão surgir os seguintes campos:

Classe energética do sistema para aquecimento ambiente
Potência calorifica para aquecimento ambiente da área a climatizar (kW)
Classe energética do sistema para aquecimento de águas sanitárias
Área útil a que o sistema irá climatizar
Figura 22 – Identificação das tipologias intervencionadas – “Aquecimento ambiente”

Ao selecionar a opção “Produção de água quente sanitária” irão surgir os seguintes campos:

Classe energética do sistema para aquecimento ambiente
Classe energética do sistema para aquecimento de águas sanitárias
Potência calorifica para aquecimento ambiente da área a climatizar (kW)
Área útil que o sistema irá climatizar
Figura 23 – Identificação das tipologias intervencionadas – “Produção de água quente sanitária”
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NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 24 – Identificação das tipologias intervencionadas – Caldeiras, salamandras e recuperadores a biomassa
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3.10.

TIPOLOGIA 4 – PAINÉIS

FOTOVOLTAICOS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA

RENOVÁVEL PARA AUTOCONSUMO

Informação por sistema instalada (adicione aqui mais sistemas)

Identificação do sistema
Potência instalada do sistema
Área total dos painéis instalados
Produção anual estimada

Evidências da marcação CE (Comunidade Europeia) do sistema
Evidências fotográficas antes e após a instalação dos
sistemas
Identificação do nº de registo do instalador (nº DGEG)

Submissão do certificado do instalador do sistema
Informação por fatura (adicione aqui as faturas)
Identificação da data de emissão (terá de ser igual à da fatura submetida)
Identificação do nº da fatura (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Identificação do valor total (terá de ser igual ao da fatura submetida)
Submissão da fatura (pdf, gift, jpeg)
Figura 25 – Identificação das tipologias intervencionadas – Energias renováveis

19 / 22

1ª FASE DO PROGRAMA DE APOIO “VALE DE EFICIÊNCIA
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS – MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO VALE EFICIÊNCIA (EMPRESAS)
(PORTAL FUNDO AMBIENTAL) | VERSÃO 1.1: NOVEMBRO.2021

NOTA:
A informação submetida pode ser faseada. Para o efeito deve selecionar a opção “Guardar” que se
encontra no início da página.

Figura 26 – Identificação das tipologias intervencionadas – Energias renováveis
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4. SUBMISSÃO DE CANDIDATURA
Para a submissão da candidatura o fornecedor tem de selecionar as seguintes opções:

Figura 27 – Identificação das tipologias intervencionadas - Janelas

Seguidamente terá de selecionar a opção “Guardar” no topo da página.
NOTA:
Antes de submeter a candidatura, valide toda a informação.
Após submissão de candidatura, não é possível a alteração de informação, exceto quando forem pedidos
esclarecimentos adicionais.
As evidencias fotográficas a apresentar em cada tipologia terão de apresentar evidências antes e após a
instalação de qualquer equipamento. Caso não sejam apresentadas evidências antes da instalação a
candidatura será não elegível.
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5. FATURAÇÃO
- A fatura terá de ser passada em nome do beneficiário;
- O montante máximo financiado é de 1300€ (+ IVA), podendo a fatura submetida ter um valor superior
a este valor;
- Em caso de dúvida por parte dos avaliadores relativamente à documentação submetida na candidatura
do vale eficiência será notificado, tendo 5 dias para responder à mesma. Qualquer documentação terá de
ser submetida através do portal na área reservada do fornecedor, na candidatura correspondente.
- Se o beneficiário do Vale Eficiência efetuou uma candidatura ao Programa de Apoio a Edifícios mais
Sustentáveis, não poderá submeter a mesma fatura em ambos os programas, sendo este ponto verificado
pelos avaliadores do Fundo Ambiental na validação da documentação através de cruzamento de
informação entre os programas.
- O pagamento ao fornecedor será realizado através do NIB registado no portal do Fundo Ambiental
assim que os avaliadores validarem a informação submetida.
- Acompanhe a avaliação das candidaturas na sua área reservada.

Figura 28 – Identificação das tipologias intervencionadas – Energias renováveis
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