
Contributo dos parceiros 

 

Dados da entidade 

Nome da entidade: ______________________________________________________________________________ CAE: ___________________________________________ 

Responsável pelo preenchimento: ________________________ Contacto (telf e/ou e-mail): _________________________________________________________________ 

 

Medidas de Eficiência Energética adoptadas ou que pretende adoptar, desde 2003 até 2020: 

Designação Descrição Período de 
implementação 

Custo 
Estimado 

* Poupança 
de energia  

* Produção 
de energia  

* Redução 
das 

emissões de 
CO2 

       

       

       

       

       

* Preencher apenas se tiver dados para o efeito 

Observações e comentários: _________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Agradecidos pela colaboração! 



 

Instruções de preenchimento: 
 

Referir somente as acções com repercussões ao nível do consumo/produção energéticos que foram/serão levadas a cabo no período compreendido entre os anos de 2003 e 

de 2020  
 

Nas diversas colunas colocar, com o detalhe possível, a seguinte informação: 

Designação _ colocar o nome da iniciativa 

Descrição _ colocar uma breve descrição da iniciativa promovida ou a promover no período compreendido entre os anos 2003 e 2020 (inclusive) 

Período de implementação _ especificar quando é que se pretende implementar a iniciativa (de 2003 a 2020) 

Custo Estimado _ especificar, em euros, qual o orçamento previsto/estimado para a implementação da iniciativa  

Poupança de energia _ especificar qual a poupança de energia prevista (apenas se tiver dados para o efeito) 

Produção de energia _ especificar qual a produção de energia prevista (apenas se tiver dados para o efeito) 

Redução das emissões de CO2 _ especificar qual a redução das emissões de CO2 prevista (apenas se tiver dados para o efeito) 
 

Exemplo: 

Designação  Descrição  Período de 
implementação 

Custo 
Estimado  

Poupança 
de energia  

Produção de 
energia  

Redução das 
emissões de 
CO2  

Iluminação eficiente Substituição de 20 lâmpadas incandescentes por 
outras fluorescentes compactas 2008-2009 140€ 2.336kwh/ano Não aplicável 794.24kg 

CO2/ano 

 

Para quaisquer dúvidas no preenchimento do presente inquérito por favor contactar: Serviços de Ambiente – 258 944 287, ambiente@cm-pontedelima.pt. 
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