Documentação a apresentar na candidatura
Documentos relativos ao CANDIDATO

Documentos relativos à CANDIDATURA



Identificação (Número do Cartão de Cidadão ou Bilhete de
Identidade e Número de Identificação Fiscal)



Certidão de não dívida do candidato perante a Autoridade
Tributária e Aduaneira (válida), ou, preferencialmente,
autorização para consulta da situação tributária



Caderneta Predial Urbana (CPU) atualizada do edifício ou
fração candidata, onde o candidato conste expressamente
como titular do imóvel



Fatura(s) e respetivo(s) recibo(s) em nome do candidato,
com todas as despesas discriminadas e detalhadas



Certidão de não dívida do candidato perante a Segurança
Social (válida) ou, preferencialmente, autorização para
consulta da situação contributiva



Fotografias da habitação alvo de intervenção e do(s)
equipamento(s), evidenciando as situações antes e após a
implementação do(s) projeto(s)



Número de Identificação Bancária (IBAN)



Certificado energético válido emitido no âmbito do SCE Sistema de Certificação Energética dos Edifícios [apenas no caso
de o candidato ter optado pelo apoio técnico de um perito qualificado]

Documentos relativos à(s) TIPOLOGIA(s) de projeto(s) candidatado(s) (*)
1 - Janelas eficientes




Etiquetas energéticas CLASSE+ das
janelas instaladas (uma por janela,
cada uma com número diferente),
todas com classificação “A+”
Ficha técnica das proteções solares
instaladas nas janelas substituídas
[apenas no caso da obra envolvido a
instalação de proteções solares fixas ao
paramento ou vão e aplicadas pelo exterior]



2 - Isolamento térmico

3 - Climatização e AQS com renováveis



Declaração de marcação ou de
conformidade CE da(s) solução(ões)
instalada(s)



Declaração de marcação ou de
conformidade CE da(s) solução(ões)
instalada(s)



Rótulo, certificado ou declaração que
comprove que a solução instalada é
constituída por ecomateriais ou
materiais reciclados



Etiqueta energética do sistema ou
equipamento igual ou superior a
“A+” e respetiva ficha técnica de
produto do sistema/equipamento [ou



Relatório emitido por laboratório
acreditado que comprove que a
porta de entrada tem um coeficiente
de transmissão térmica menor ou
igual a 2,2 W/(m2.K) [apenas para portas

Comprovativo do registo da empresa
instaladora no Portal casA+ ou no
sistema CLASSE+

“A” no caso de sistemas solares térmicos com
apoio elétrico do tipo resistência elétrica ou
termoacumulado]



de entrada]



Comprovativo do registo da empresa
instaladora no portal Casa Eficiente
2020

Certificado da empresa instaladora
para o manuseamento de gases
fluorados [apenas para o caso de bombas
de calor (tipologia 3.1) em que a instalação
envolve o manuseamento desses gases]



Comprovativo do registo da empresa
instaladora no Portal casA+ [apenas no
caso de intervenções com data posterior à de
início da 2ª fase do programa]

4 – Fotovoltaico para autoconsumo


Certificado do técnico instalador
reconhecido pela Direção Geral de
Energia e Geologia (DGEG) para
instalação de sistemas solares
fotovoltaicos em Portugal
Continental [ou pelas Direções Regionais

6 – Arquitetura bioclimática

5 – Eficiência hídrica


Certificado ANQIP dos equipamentos
instalados, com classe de eficiência
hídrica igual ou superior a “A” [apenas



no caso da substituição de dispositivos de
uso de água (tipologia 5.1)]



com competência em matéria de energia,
nos casos das Regiões Autónomas dos Açores
e Madeira]

Ficha técnica dos equipamentos
instalados e respetivo estudo de
poupanças de água (e, se aplicável,
de energia) [apenas no caso de soluções



Memória descritiva e justificativa
elaborada por técnico competente
ou pela empresa fornecedora, com
descrição e justificação da(s)
solução(ões) proposta(s)
Comprovativo do registo da empresa
instaladora no Portal casA+ [apenas no
caso de intervenções com data posterior à de
início da 2ª fase do programa]

de monitorização e controlo (tipologia 5.2)]



Certificado técnico-sanitária da
instalação, emitido pela ANQIP nos
termos da Especificação Técnica ETA
0702.) [apenas no caso de aproveitamento
de água pluviais (tipologia 5.3)]



Comprovativo do registo da empresa
instaladora no Portal casA+ [apenas no
caso de intervenções com data posterior à de
início da 2ª fase do programa]

Os documentos devem ser disponibilizados pelos fornecedores das soluções em versão digital, para serem incluídos pelo candidato no processo de candidatura na plataforma.
(*) Só deve enviar os documentos que são exigidos para as tipologias a que se candidata.

