ANEXO II - «Pedidos de esclarecimento solicitados no âmbito do Aviso 25 | Tipologia de beneficiário A»

Neste Anexo II do Relatório Preliminar do Aviso 25 – Tipologia de beneficiário A, é apresentada a interação com os
candidatos aquando da solicitação de pedidos de esclarecimento, por parte do FEE, relativamente a informação
menos clara enviada, durante o período de submissão de candidaturas, pelos candidatos.
A seguinte tabela índice identifica, por referência de candidatura (previamente associada ao beneficiário na sua área
resumo, no Anexo I), a página onde é possível encontrar o histórico da comunicação realizada com um determinado
candidato. É igualmente possível a pesquisa, neste documento, pelo nome do beneficiário, para verificar a sua
interação com o FEE.
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Aviso 25 | Tipologia de beneficiário A

Pedidos de esclarecimento solicitados aos
candidatos e respetiva interação

C25A.0027.5
03/12/2019

09/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 1737 à Tipologia A5: "Coberturas ou pavimentos exteriores e interiores"
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa tarde,
De acordo com o solicitado remeto o orçamento desagregado que deve ser parte integrante do orçamento enviado
anteriormente, número 52/2018 de 13 de Julho de 2018.
Grata, apresento os melhores cumprimentos
Elsa Fernandes

C25A.0043.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo
consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa Noite
Em resposta ao vosso email tenho a esclarecer o seguinte:
O consumo energético que consta na simulação das etiquetas das janelas, é calculado pela plataforma de
emissão de etiquetas da ADENE, referindo-se ao m2 de janela com um determinado tipo de perfil e vidro.
Tendo em conta que a solução prevista, independentemente das dimensões das janelas é a mesma, ou seja, o
mesmo tipo de perfil e vidro, o valor do consumo por m2 é igual para todas as janelas.
Em suma, qualquer que seja as dimensões das janelas, desde que tenham o mesmo tipo de perfil e vidro, os
valores constantes das simulações das etiquetas energéticas serão iguais.
Após receção do presente e-mail, solicito a confirmação de que está tudo em conformidade.”
Atenciosamente
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Elói Duarte
04/12/2019

04/12/2019

C25A.0052.4
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Miguel Ângelo,
No seguimento da sua candidatura de ID 2843 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este
meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo
consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Exmos Senhores,
No seguimento do pedido de esclarecimento indicado em assunto, venho pelo presente enviar a resposta da
empresa Tagus PVC, que orçamentou e já instalou as janelas, no passado mês de Agosto.
Anexo também o relatório das etiquetas energéticas.
"Exmo. Sr. Miguel Duarte,
O consumo que consta na simulação é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE e refere-se
a metro m2. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é similar em quase todas as janelas, o valor do
consumo por m2 também é igual entre elas, exceptuando a V05.
Uma vez que as janelas já foram fabricadas, sugiro que seja enviado o relatório de etiquetas energéticas
entretanto emitidas (em anexo) e que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão
do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem
que está tudo em conformidade.
Com os melhores cumprimentos / Best regards,
Paulo Teixeira dos Santos
Assessor Executivo, Lic."
Aguardo assim a vossa resposta, indicando se está tudo em conformidade.
Sem outro assunto,
Com os melhores cumprimentos
Miguel Ângelo Duarte

C25A.0086.5
18/12/2019

18/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Marco Alves,
No seguimento da sua candidatura de ID 3446 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Na sequência do pedido de esclarecimento, informo que a informação referente à permilagem da minha fracção
(150,0000) está indicada na respectiva caderneta predial, na secção "Elementos da fracção", na página 1 da
caderneta predial.
Reenvio a caderneta predial, que acompanhou o candidatura submetida, em anexo.
Gostaria de solicitar, por favor, a indicação de se a informação descrita acima dá resposta ao esclarecimento
solicitado ou se é necessária alguma informação adicional. Com os melhores cumprimentos, Marco Alves
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António Carlos Pereira Morais do Vale
27/01/2020

27/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro António Vale,
No seguimento da sua candidatura de ID 3518 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
(uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 31 de janeiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exmos Senhores PNAEE,
Em resposta à V. solicitação cumpre-me remeter em anexo o orçamento sem o valor referente à aquisição dos
estores.
Mais informo que, o orçamento que agora anexo foi solicitado à data da submissão da candidatura e não inclui o
custo dos estores. Uma vez que, na minha interpretação do Aviso 25, os estores seriam considerados custos
elegíveis, solicitei à empresa um novo orçamento que refletisse o referido custo, orçamento esse submetido
oportunamente na minha candidatura.
Por este motivo o orçamento agora apresentado é datado de 17/07/2018. Caso necessitem de um orçamento com
data atual, solicito que me comuniquem tal requisito, por forma a que possa remeter um novo orçamento
cumpridor do mesmo.
Solicito desde já a confirmação da receção e conformidade do orçamento.
Com os melhores cumprimentos,
Carlos Vale

Luis Miguel Silva Santos Salgado
19/02/2019

26/12/2019

C25A.0097.4

C25A.0110.4

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Luís Salgado,
No seguimento da sua candidatura de ID 3782 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
(uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 27 de dezembro de
2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Caro(a)s Sr(a).s
Conforme solicitado seguem os orçamentos desagregados, um com o valor das janelas sem os estores, outro em
separado só com o valor dos estores.
Os melhores cumprimentos,
Luís Salgado
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Maria Clara Ribeiro da Costa
19/02/2019

26/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Maria Costa,
No seguimento da sua candidatura de ID 3816 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
(uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 27 de dezembro de
2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Caros Srs.
Junto seguem os orçamentos em separado para as janelas e para os estores. De notar que o valor do custo de
montagem é igual com ou sem estores pois estes vêm já agregados nos caixilhos.
Cumprimentos,
Clara Costa

Cândida Maria Fernandes Ferreira Brandão
18/12/2019

-

C25A.0112.4

C25A.0121.5

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Cândida Brandão,
No seguimento das suas candidaturas de ID 3937 às Tipologias A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e
interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento
relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio dos orçamentos devidamente desagregados por cada elemento
orçamentado, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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Cândida Maria Fernandes Ferreira Brandão
18/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Cândida Brandão,
No seguimento das suas candidaturas de ID 3937 às Tipologias A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e
interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento
relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio dos orçamentos devidamente desagregados por cada elemento
orçamentado, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.

Luis Miguel Romualdo Major
18/12/2019

-

03/12/2019

C25A.0131.6

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Luís Major,
No seguimento da sua candidatura de ID 4106 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.

Paulo Alexandre Couto Teixeira dos Santos
02/12/2019

C25A.0121.6

C25A.0132.4

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
Serve o presente para enviar a simulação das etiquetas energéticas. É o mesmo documento que enviei
originalmente, pois já consta o valor referente ao Desempenho Energético total (kWh/m2.mês).
Agradeço que, após receção deste email, me confirmem se está tudo em conformidade.
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Carlos Alberto Saraiva
02/12/2019

10/12/2019

C25A.0181.4

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
“Exmos. Srs.,
No seguimento do V/ mail de 2/12/2019, venho por este meio enviar a documentação solicitada, referente às
simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada uma.
Fico desde já ao dispor para o esclarecimento de alguma dúvida ou necessidade de informação adicional.
Com os melhores cumprimentos,"
Carlos Saraiva

C25A.0185.6
03/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento das suas candidaturas de ID 4756 e ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do
Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio do valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio, até ao final
do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Em relação aos esclarecimentos abaixo solicitados, temos:
Para a candidatura de ID 4756 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os valores das
áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permilagem para a fração em
causa, (5ºDireito), temos 40.7, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
Assim, para esta fração, temos 30780 x 0.0407= 1252.74€
Da mesma forma, para a candidatura de ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os
valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
Valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permilagem para a fração em
causa, (5ºEsquerdo), temos 50.91, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
Assim, para esta fração, temos 30780 x 0.05091= 1566.70€
Espero que desta forma fique a situação clarificada.
Desde já agradeço a atenção e fico a aguardar feedback.
Cps,
Maria João Santos

6

C25A.0193.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0196.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Exmos Senhores,
Na sequência do Vosso pedido, vimos por este meio enviar simulação energética com o valor de Desempenho
Energético de cada uma das janelas.
Com os melhores cumprimentos
Sílvia Paulino
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C25A.0198.4
02/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde!
No seguimento do vosso pedido, esclareço que:
O orçamento inicialmente apresentado sofreu uma pequena alteração, para baixo, devido a ajustes feitos em obra.
Assim, junto envio os recibos comprovativos do pagamento total feito à Caixiave (Recibo n° 40112/18 de 40%
referente à adjudicação e Recibo n° 42822/19 dos restantes 60%).
Envio também os 3 orçamentos desagregados que solicitei agora à Caixiave referentes às Janelas, Estores e
Mosquiteiras.
Espero que seja isto que pretendam.
Caso seja necessário algo mais, agradeço que voltem ao meu contacto.
Com oos melhores cumprimentos,
Élia Verdasca

C25A.0213.6
03/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento das suas candidaturas de ID 4756 e ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do
Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio do valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio, até ao final
do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Em relação aos esclarecimentos abaixo solicitados, temos:
Para a candidatura de ID 4756 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os valores das
áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permilagem para a fração em
causa, (5ºDireito), temos 40.7, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
Assim, para esta fração, temos 30780 x 0.0407= 1252.74€
Da mesma forma, para a candidatura de ID 5042 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, os
valores das áreas de intervenção por fração e/ou total do prédio são:
Valor total orçamentado para o prédio: 30 780.00€, sendo que de acordo com a permilagem para a fração em
causa, (5ºEsquerdo), temos 50.91, conforme documentos em anexo, já entregues na candidatura.
Assim, para esta fração, temos 30780 x 0.05091= 1566.70€
Espero que desta forma fique a situação clarificada.
Desde já agradeço a atenção e fico a aguardar feedback.
Cps, Maria João Santos
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C25A.0214.4
02/12/2019

05/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo
consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Em resposta ao vosso email venho esclarecer o seguinte:
O consumo energético que consta na simulação das etiquetas das janelas, é calculado pela plataforma de
emissão de etiquetas da ADENE, referindo-se ao m2 de janela com um determinado tipo de perfil e vidro.
Tendo em conta que a solução prevista, independentemente das dimensões das janelas é a mesma, ou seja, o
mesmo tipo de perfil e vidro, o valor do consumo por m2 é igual para todas as janelas.
Em suma, qualquer que seja as dimensões das janelas, desde que tenham o mesmo tipo de perfil e vidro, os
valores constantes das simulações das etiquetas energéticas serão iguais.
Após receção do presente e-mail, solicito a confirmação de que está tudo em conformidade.
Duarte Mendes

C25A.0220.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Exm.os Senhores
Na sequência do Vosso email, junto envio o valor de Desempenho Energético de cada uma das janelas.
Com os melhores cumprimentos.
Fernando Rodrigues
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C25A.0235.6
04/12/2019

05/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Alexandra Carreira,
No seguimento da sua candidatura de ID 5305 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Boa noite,
Relativamente ao esclarecimento solicitado, reenvio o orçamento correspondente aos custo por área de
intervenção e total do prédio. Os custos por fracção foram calculados com base na permilagem de cada fracção
que, no meu caso (fracção do 3º Esq.) corresponde a 14,47%, ou seja, a 6.983,84 € (com IVA) do total de
48.264,25 € do prédio. O valor que deveria ter considerado para a candidatura seria sem IVA (23%), ou seja,
5377,6 €, mas apercebo-me agora que nos meus apontamentos tenho registado um valor diferente (5.677,9 €).
Caso seja esse o caso, por favor considerem este valor de 5377,6 €, pois é o que corresponde ao valor de
6.983,84 € sem IVA (isto é, a 77% desse valor).
Relativamente à área total de intervenção, de facto, ela não vem referida no orçamento enviado. No entanto,
disponho de outros orçamento que foram solicitados aquando da selecção de empresa para realizar estas obras e
neles vem referida uma área total de 900 metros quadrados. A área correspondente à minha fracção deverá ser
1/8 desta área, uma vez que o prédio tem 8 apartamentos, todos com uma área exterior idêntica (o que varia nas
permilagens tem a ver com a área total de cada fracção, que entra em linha de conta com a área interior, com os
arrrumos e com as garagens). Assim, a área de intervenção correspondente à minha fracção é de 112,5 metros
quadrados.
Se necessitarem de mais algum esclarecimento adicional, por favor, não hesitem em contactar-me.
Com os meus melhores cumprimentos,
Alexandra Carreira

C25A.0264.6
03/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 5555 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio do valores desagregados individuais de cada equipamento e instalação
necessária à realização da obra, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.0312.5
02/12/2019

02/12/2019

02/12/2019

03/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
É com satisfação que recebo as vossas prezadas notícias.
Segue em anexo, o orçamento solicitado.
Dou nota, que o orçamento tem notas minhas para a respetiva identificação (saber a que divisão do apartamento a
que cada janela pertence).
Dou igualmente nota, que a reabilitação já se encontra concluída (habitação própria e permanente), e que se for o
caso, é com agrado que vos receberei em Aveiro, para atestarem o respetivo investimento.
Alguma questão adicional, não hestem em contatar.
Com os meus melhores cumprimentos,
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
Antes de mais agradecemos o envio do documento solicitado, no entanto identificamos que as simulações
enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
No orçamento enviado, por cima do desenho de cada janela, encontra-se uma referência, por exemplo Pos.1 JA.1. Situação análoga para as restantes janelas.
Nas simulações energéticas enviadas em anexo, o nome dos PDF's correspondem às referências de cada uma
das janelas no orçamento. Esepro que me tenha explicado bem. Alguma questão, não hesitem em contatar,
Mais uma vez obrigado
Sérgio Pericão

C25A.0331.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Junto envio o orçamento descriminado tal como pedido.
Votos de Boas Festas e Excelente 2020! Cumprimentos, Rita Branquinho
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C25A.0334.4
02/12/2019

03/12/2019

03/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde.
No seguimento da vossa solicitação, submeto o orçamento desagregado.
Com os melhores cumprimentos
Cristina Simões
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro José Almeida,
Antes de mais informamos que o documento enviado foi adicionado à candidatura de ID 6465.
No entanto, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês).
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0340.4
10/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Luís Oliveira,
No seguimento da vossa candidatura de ID 6478 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
(com valores sem IVA), até ao final do dia 18 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação solicitada deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.0357.6
04/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Sílvia Ferreira,
No seguimento da sua candidatura de ID 6656 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio das seguintes informações:Valor da área de intervenção;Tipo e espessura do
capoto que será aplicado (EPS, XPS, cortiça, lã mineral, entre outros).Mais informamos que a documentação
solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019, caso contrário, a candidatura para a
tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0378.5
18/12/2019

23/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Ida Sousa,
No seguimento da sua candidatura de ID 6820 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Conforme o solicitado, junto se anexa o orçamento referente à Tipologia A5.
Ao dispor para esclarecimentos adicionais,
Com os melhores cumprimentos.
Ida Sousa
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C25A.0384.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Bom dia,
em resposta ao assunto em referencia informo que a obra já foi efectuada e que já se encontra inclusive
paga.Portando, enviarei em anexo alem do orçamento (importa referir que por defeito aparece a data de hoje no
orçamento; isso apenas ocorre porque tive de pedir novamente o orçamento a empresa em virtude de já não saber
do que me tinham enviado inicialmente) solicitado; a factura do pagamento e o certificado das janelas.Desde já,
também me predisponho a enviar fotos da obra, comprovativo de pagamento ou qualquer outra documentação que
achem necessária, caso voces venham a entender necessário, apenas tem de me solicitar.
Atentamente
Obrigado
Maria Auxilia da Rocha Fernandes

C25A.0398.4
02/12/2019

09/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Ex.mos Senhores,
agradeço a V. resposta.
Anexo uma nova simulação com o consumo total da janela, na esperança de que corresponda à V. solicitação.
Com os melhores cumprimentos,
Filipe Araújo.
(ID 6908)
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C25A.0415.5
18/12/2019

23/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro José Coutinho,
No seguimento da sua candidatura de ID 6969 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa Tarde,
No seguimento do V/ pedido de esclarecimento, venho por este meio informar que os valores apresentados se
referem apenas à fracção em candidatura, e que a mesma representa no edifício uma permilagem de 40.
Atentamente,
Melhores cumprimentos,
JC

C25A.0426.5
18/12/2019

20/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Joana Domingues,
No seguimento da sua candidatura de ID 7001 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a confirmação de que o orçamento pertence apenas à sua fração.
Caso contrário, solicitamos o envio da permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos
custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
Venho por este meio confirmar que o orçamento apresentado refere-se apenas à minha fração. Penso que já têm
os documentos necessários com a indicação da permilagem, mas se for necessário mais algum digam-me que eu
enviarei.
Grata pela atenção,
Joana Domingues
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C25A.0449.4
18/12/2019

19/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Marcos Ferreira,
No seguimento da vossa candidatura de ID 7130 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este
meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Em resposta ao V. e-mail infra, remeto em anexo a simulação solicitada.
Muito agradecido fico a V. Ex.ªs que me informem se não for isto o pretendido.
Boas festas,
Com os melhores cumprimentos
Marcos Júlio
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C25A.0461.4
19/02/2019

21/12/2019
27/12/2019

06/01/2020

07/01/2020

07/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Armando Oliveira,
No seguimento da sua candidatura de ID 7180 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
(preços unitários das janelas), até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Resposta do candidato:
Conforme solicitado junto remeto orçamento com valores individualizados.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Armando Oliveira,
Antes de mais agradecemos a documentação enviada.
No entanto, uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis, solicitamos o reenvio do
orçamento com os valores unitários das janelas independentes dos estores, até ao final do dia 7 de janeiro de
2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Exmº Senhores,
Na sequência da v/ comunicação junto remeto orçamento com a exclusão de estores.
Não posso - no entanto - deixar de dizer o seguinte:
a) Referem que "estores não são considerados como custos elegíveis".
b) Inexiste no aviso 25 qualquer referência a exclusão de "estores", pelo que tal exclusão resultará de um
interpretação que a entidade gestora faz do regulamento;
c) Tratando-se então de uma interpretação esta terá que ser feita em face do caso concreto, em face dos objetivos
ditados pelo aviso 25, ou seja, a eficiência energética.
d) O imóvel onde se vai fazer a instalação das janelas tem sistema de persianas tradicionais, com caixa de estore
aberto ao exterior, sem qualquer tipo de isolamento térmico.
e) A substituição das atuais janelas sem eliminação do estore pré-existente tornaria irrelevante a intervenção, ou
seja, os ganhos energéticos seriam desprezíveis;
f) A empresa escolhida para a realização da obras aconselhou a escolha de janelas com persiana integrada, ou
monobloco, eliminando dessa forma a caixa de estore pré-existente;
g) No caso concreto, como já se referiu, o estore faz parte integrante da janela.
h) De referir que a adoção tomada pelo requerente (colocação de janela com estore integrado) vai obrigar o
requerente a custos acrescidos de trabalhos de construção civil que não estão refletidos no orçamento da obra,
nomeadamente de remate dos vãos, eliminação das caixas de fitas, reboco e pintura.
i) Mesmo que não venha a ser ser considerado o diferencial de custo com estore o requerente vai realizar a obra
com este componente.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Armando Oliveira,
Antes de mais agradecemos a documentação enviada.
No entanto o orçamento enviado não possui os preços unitários das janelas, mas sim apenas o valor global.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado
Resposta do candidato:
Exmºs Senhores,
Junto remeto orçamento.
Com os melhores cumprimentos
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C25A.0467.4
13/01/2020

15/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro António Banha,
No seguimento da sua candidatura de ID 7212 ao Aviso 25, vimos por este meio solicitar o reenvio do Anexo I,
uma vez que o documento enviado em fase de candidatura encontra-se corrompido.
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 17 de janeiro de 2020,
caso contrário, a candidatura será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa tarde.
Em anexo envio o documento solicitado.
Reparei que o cabeçalho na digitalização saí a escuro.
Indiquem-me por favor que aceitam o documento desta forma.
Atenciosamente.
António Banha

Tomás Alves Borges
04/12/2019

11/12/2019

C25A.0470.6

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Tomás Borges,
No seguimento da sua candidatura de ID 7219 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
No seguimento da vossa solicitação expressa no email infra, envio abaixo os dados requeridos .
Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
Área de paredes exteriores da fracção: 61,840 m2
Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.055,46 € + IVA (= 53.057,81 * 38,74 / 1000)
Caso existam mais algumas dúvidas, encontro-me ao dispor.
Os melhores cumprimentos.
Tomás Borges
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C25A.0479.4
02/12/2019

06/12/2019

06/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa Tarde
Correspondendo ao solicitamos , reenviamos o orçamento devidamente desagregado por cada elemento
orçamentado
com os melhores cumprimentos
Joao Pedro Ribeiro
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Helena Baldaia,
Antes de mais agradecemos o envio da documentação referente à candidatura de ID 7253.
No entanto o orçamento não se encontra completamente desagregado, uma vez que os Estores não são
considerados como custos elegíveis.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento, com o os custos das janelas independentes dos estores, até
ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0490.5
18/12/2019

18/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Deolinda Antunes,
No seguimento da sua candidatura de ID 7303 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Bom dia,
Informo que desistimos da candidatura Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores.
Com os melhores cumprimentos
Deolinda Antunes

19

C25A.0491.5
18/12/2019

18/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Filipe Domingues,
No seguimento da sua candidatura de ID 7313 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a confirmação de que o orçamento enviado pertence apenas à sua fração.
Caso contrário, solicitamos o envio da permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos
custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Bom dia,
Informo que desistimos da candidatura Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores.
Com os melhores cumprimentos
Filipe Domingues

C25A.0522.6
04/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Joaquim Miranda,
No seguimento da sua candidatura de ID 7438 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.0529.4
19/02/2019

05/01/2020

05/01/2020

07/01/2020

15/01/2020

16/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Maria Marques,
No seguimento da sua candidatura de ID 7473 à Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, vimos por este meio solicitar
os seguintes esclarecimentos relativo ao orçamento e simulações enviadas:O reenvio do orçamento devidamente
desagregado, ou seja, com os custos individuais de cada janela;O reenvio das simulações das etiquetas
energéticas com o valor de Desempenho Energético de cada janela ((kWh/m2.mês)).
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 27 de dezembro de 2019,
caso contrário, a candidatura para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
No dia 18 recebi um mail que foi para o SPAM e respondi dia 21/12, conforme mail abaixo. Entretanto estava à
espera de resposta e pelos vistos dia 19, enviaram o mail abaixo que foi novamente para o SPAM e que só agora
vi. Rogo encarecidamente que façam o favor de esperar até amanhã, dado que vou fazer todos os esforços junto
dos fornecedores para enviar a informação solicitada.
Mais informo que esta medida é fundamental para melhorar as condições de conforto e eficiência energética da
habitação e o apoio é crucial para podermos realizar o investimento.
Estou a responder do mail do meu marido para ter mais uma redundância em caso de envio novamente para o
SPAM. Pese embora o orçamento não esteja detalhado, no entanto a etiqueta energética tem o preço unitário de
cada janela.
De qualquer maneira acabei de enviar mail ao fornecedor e conto durante a manhã enviar a informação solicitada.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Madalena Marques,
Informamos que o esclarecimento prestado foi adicionado à candidatura de ID 7473.
No entanto, para procedermos ao cálculo do mérito de projeto necessitamos dos valores referentes ao
Desempenho/Consumo Energético de cada janela ((kWh/m2.mês)).
Nesse sentido, solicitamos o envio da documentação anteriormente mencionada até ao final do presente dia.
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
Antes de mais quero agradecer a consideração e disponibilidade demonstradas relativamente a esta imponderável
situação. Aqui fica o meu bem haja pela confiança demonstrada.
Aproveito para remeter toda a documentação novamente relacionada com a candidatura ID 7473, Tipologia A4,
ou seja: Orçamento com os custo individuais por janela; Certificado Classe +; Certificado de desempenho
energético. Já agora relativamente à Tipologia A5 da mesma candidatura, como nunca obtive resposta ao mail
enviado a 21/12, que partilho abaixo, gostava de saber se o assunto ficou esclarecido ou se precisam alguma
informação adicional. Aproveito para enviar o desempenho energético do isolamento térmico da cobertura, que
fazia parte da avaliação económica das medidas de melhoria.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Vítor Marques,
Relativamente ao esclarecimentos prestados no âmbito da sua candidatura de ID 7473 às tipologias:A5 Informamos que o esclarecimento prestado foi adicionado à candidatura;A4 - Os documentos enviados relativos
ao Consumo energético das janelas não correspondem ao solicitado. O consumo/desempenho
energético (kWh/m2.mês) é calculado durante a simulação da etiqueta de cada janela (neste caso através do
programa preference). Segue em anexo um exemplo de uma simulação com o dado que solicitamos.
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
No seguimento do v/ mail que desde já muito agradeço a atenção, disponibilidade e confiança demonstradas, junto
envio finalmente o certificado com a informação completa. Peço desculpa em nome do fornecedor por esta
situação, que que segundo informação recebida, tinha a ver com uma atualização não efetuada do software.
Mais uma vez o meu muito obrigado pela v/ ajuda e continuação de bom trabalho.
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C25A.0529.5
18/12/2019

21/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Maria Marques,
No seguimento da sua candidatura de ID 7473 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exmos Senhores,
Antes de mais informo que só agora estou a responder pois o mail entrou para o SPAM e não verifiquei.
Relativamente à v/ questão agradeço mais esclarecimentos pois trata-se de um prédio de habitação unifamiliar
com R/C e 1º Andar sem unidades susceptíveis de utilização independente. O orçamento enviado refere-se ao
Isolamento térmico com espuma rígida de poliuretano, relativamente à medida de melhoria nº 2 - Envolventes
Opacas - Coberturas / Isolamento térmico de cobertura inclinada - aplicação sobre a laje de esteira, conforme
documento anexo ao certificado energético.
O caderno de medições que consta do orçamento:
ref.ª “ELASTOSPRAY H1623/1/30” da “BASF/Elastogran”, ou equivalente, >90% conteúdo em células fechadas,
Condutibilidade Térmica - =0,028[W/(m.ºC)], 36kg/m3 de densidade aplicada, Euroclasse de Reacção ao Fogo
“E”, na cor natural do isolamento, em laje de esteira, pelo interior:
- Área da cobertura: +/- 250,00m2
- Custo unitário de 12,45€/m2
- Espessura média: +/- 60mm
Desde já fico à disposição para dar todos os esclarecimentos que entendam necessários, pois esta intervenção é
muito importante do ponto de vista de eficiência energética, pois a casa é muito quente no verão e muito fria no
inverno(a laje entre o teto e o telhado não tem qualquer isolamento). De referir ainda que esta empresa é uma das
empresas de referência nesta área, em todo o país, incluindo ilhas e estrangeiro, realizando trabalhos para as
maiores empresas do país.
Fico na expectativa das v/ noticias
Melhores cumprimentos
Madalena Marques
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C25A.0548.5
18/12/2019

19/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Hugo Rodrigues,
No seguimento da sua candidatura de ID 7569 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a confirmação de que o orçamento enviado pertence apenas à sua fração.
Caso contrário, solicitamos o envio da permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos
custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exmos Srs,
no seguimento do vosso pedido de esclarecimento relativa à candidatura de ID 7569 à Tipologia A5: “Coberturas
ou Pavimentos exteriores e interiores” do Aviso 25, venho por este meio esclarecer que o orçamento enviado se
refere exclusivamente a um único apartamento. O apartamento tem dois pisos, como poderão verificar nos
documentos em anexo.
Em caso de esclarecimentos adicionais, não hesitem em contactar.
Agradeço envio de aviso receção deste email.
Com os melhores cumprimentos,
Hugo Rodrigues

C25A.0563.6
03/12/2019

10/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento das sua candidatura de ID 7631 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
No seguimento da vossa solicitação expressa no email infra, informo:
Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
Área de paredes exteriores da fracção: 71,231 m2
Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.590,43 € + IVA (= 53.057,81 * 48,8228055 / 1000)
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional,
Apresento os melhores cumprimentos,
Óscar Pessegueiro
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C25A.0572.4
02/12/2019

09/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
No seguimento do vosso pedido de esclarecimentos (para o email alvaroferraz02@gmail.com), relativamente à
"Tipologia A4: "Janelas Eficientes", reenvio por este meio, o orçamento desagregado por cada elemento
orçamentado, em anexo.
Com os melhores cumprimentos,
Álvaro Ferraz

C25A.0583.5
07/01/2020

08/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 7689 à Tipologias A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo aos orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos os seguintes esclarecimentos:Indicar se a obra orçamentada diz respeito apenas à sua
fração ou se é total do prédio/condomínio;Caso o orçamento diga respeito ao condomínio, solicitamos o envio da
permilagem referente à sua fração;Especificar a obra a ser realizada (se se trata do isolamento da cobertura, ou
aplicação de tectos falsos);Mais informamos que o esclarecimento solicitado deverá ser entregue até ao final do
dia 14 de janeiro de 2020, caso contrário, a candidatura para a tipologia A5 será infelizmente considerada como
não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exm.ºs Senhores,
ID 7689
Em resposta às Vossas perguntas de esclarecimento, cumpre-me informar que as beneficiações energéticas em
realização são exclusivamente na fração da habitação da candidata.
Referem-se a isolamentos interiores em paredes e teto, dado que os restantes condóminos não o quiseram fazer,
em comum no edifício todo, pelo exterior.
Em comum estão em realização obras de substituição do telhado, exterior, que não está incluído na candidatura,
pois, sendo da responsabilidade de todos, essas sim serão suportadas na permilagem que corresponde à
candidata, mas, reforço, não constam da candidatura pela sua decisão ter sido posterior à apresentação da
candidatura.
Esperando ter esclarecido o necessário, sem prejuízo de, desde já, estar integralmente à disposição de V. Ex.ªs
para quaisquer outros esclarecimentos, subscrevo-me,
Atentamente,
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C25A.0586.6
04/12/2019

12/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Esmeraldina Guimarães,
No seguimento da sua candidatura de ID 7706 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, com os valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio,
até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Boa tarde
No seguimento do vosso pedido de esclarecimento referente ao ID 7706 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou
interiores" do Aviso 25.
Venho por este meio enviar o orçamento com valores descriminados conforme solicitado, justificativa da mudança
de empreiteiro e medições.
Reforço a informação que a divisão do valor total de obra pela minha fração é feita pela permilagem da mesma
conforme caderneta predial e reforçada na ata de condomínio previamente enviada.
Ao dispor para mais esclarecimentos
Atentamente
Dina d' Afonseca Guimarães

C25A.0597.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo
consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
No seguimento do vosso pedido de esclarecimento informamos o seguinte:
- Foi realizada uma simulação para cada tipologia / para cada tipo de vão como é possível verificar no projeto de
etiqueta enviado cada vão têm um número de ID/ Classe + diferente
Vão 2 – J162467; Vão 3 – J162473; Vão 4 – J162475 ´; Vão 5 – J162476 ´; Vão 6 – J162477; Vão 7 – J162478
Vão 8 – J162512
Saliento ainda que os vãos 2.3.4.5 são exatamente iguais. Mas que todos os vão foram realizados através do
mesmo ITT (Ensaio de tipo Inicial) e com o mesmo tipo de vidro.
Desta forma não sei se ocorreu algum erro na plataforma ao gerar as simulações criando sempre o mesmo
desempenho. Saliento que plataforma Casse + sofreu um apagão e todas as simulações foram apagadas tendo
sido enviadas novas credenciais de acesso em Março do presente ano. No entanto se acharem necessário
realizaremos nova simulação e enviaremos sem qualquer problema.
Ficamos a aguardar indicações.
Com os meus melhores cumprimentos, Marília Sousa
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C25A.0610.4
02/12/2019

04/12/2019

06/12/2019

10/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde
Na sequência do V/ pedido, envio orçamento mais detalhado e esquema manual da janela. O esquema que sai do
programa do fornecedor consta de uma das colunas (“Gráfico”) do orçamento inicial (global) que reenvio também
em anexo.
Na expectativa de que estes elementos sejam suficientes, apresento os melhores cumprimentos,
Alcina Carneiro
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Alcina Carneiro,
Antes de mais informamos que a documentação enviada foi adicionada à candidatura de ID 7785.
No entanto,identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Boa tarde
Tal como solicitado, em anexo reenvio simulações das etiquetas energéticas com indicação das respetivas
janelas:
Série 4200 – corresponde aos pontos 1 e 2 do orçamento
Série cor 60 – corresponde aos pontos 3 e 4 do orçamento
Com os melhores cumprimentos,
Alcina Carneiro

26

C25A.0617.4
02/12/2019

10/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
bom dia,
tal como solicitado segue orçamento corrigido.
Agradeço que confirmem se está correto.
Aproveito para perguntar para quando o resultado destas candidaturas?
Aproveito também para perguntar se entretanto posso começar os trabalhos na habitação antes de saírem os
resultados?
muito obrigado pela vossa.
com os melhores cumprimentos,
Pedro Araújo

C25A.0622.5
18/12/2019

23/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Maria Magalhães,
No seguimento da sua candidatura de ID 7809 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Relativamente ao vosso pedido de esclarecimento, informo que se trata de um edifício com quatro pisos: cave, rés
do chão, primeiro e segundo andares. Estando afectos a habitação a cave, primeiro e segundo andares. O rés do
chão a comércio. Assim sendo, a permilagem referente às fração habitacional corresponde a 750 por mil.
Ao dispor,
Paula Magalhães
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C25A.0631.6
20/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Aníbal Estrada,
No seguimento da sua candidatura de ID 7846 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, e
uma vez que os documentos previamente enviados se encontram corrompidos, vimos por este meio solicitar o
reenvio dos seguintes documentos:Certidão de não dívida à Autoridade Tributária;Certidão de não dívida à
Segurança Social.Relembramos que os documentos solicitados se referem exatamente aos mesmos documentos
anteriormente submetidos em fase de candidatura.
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 24 de janeiro de 2020,
caso contrário a candidatura será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:

-

Não respondeu.

C25A.0634.5
18/12/2019

19/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Ana Sequeira,
No seguimento da sua candidatura de ID 7851 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do prédio, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Bom dia,
junto enviamos a informação solicitada.
Queiram, por favor, acusar a receção do presente email e a visualização correta dos documentos.
Aguardamos feedback.
Boas festas!
Ana Sequeira
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C25A.0646.4
19/02/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro João Pinto,
No seguimento da sua candidatura de ID 7877 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
(uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 27 de dezembro de
2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0668.6
18/12/2019

27/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Maria Filipe,
No seguimento da sua candidatura de ID 7949 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exmos Srs
De acordo com o solicitado, segue em anexo o orçamento desagregado referente à candidatura de ID 7949 à
Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25.
Peço desde já desculpa pela demora, mas fui informada pela referida empresa que teria de ser reformulado o
orçamento, atendendo aos valores actuais de mercado, dado que o documento anterior tinha já mais de um ano, e
dada a época festiva, apenas hoje me fizeram chegar o documento actualizado.
Fico ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Agradeço desde já a vossa atenção e disponibilidade.
Cumprimentos,
Maria Domingues
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C25A.0698.5
04/12/2019

12/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Vítor Ribeiro,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8021 às Tipologias A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e
interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento
relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as
candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Resposta do candidato:
Ex.mos Senhores
Bom dia
Em seguimento da vossa solicitação, informo dados:
Tipologia A5
Área total da Cobertura do prédio: 418 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 18.534,10 € + IVA
Custo da intervenção na cobertura correspondente à fracção: 904,83 € + IVA (= 18.534,10 * 48,82 / 1000)
Tipologia A6
Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
Área de paredes exteriores da fracção: 71,231 m2
Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.590,28 € + IVA (= 53.057,81 * 48,82 / 1000)
Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento ou dados adicionais, encontro-me totalmente disponível.
Agradecendo a v/atenção e na expectativa das v/ noticias, subscrevo-me
Atentamente
Melhores cumprimentos
Vítor Ribeiro
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C25A.0698.6
04/12/2019

12/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Vítor Ribeiro,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8021 às Tipologias A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e
interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento
relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as
candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Resposta do candidato:
Ex.mos Senhores
Bom dia
Em seguimento da vossa solicitação, informo dados:
Tipologia A5
Área total da Cobertura do prédio: 418 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 18.534,10 € + IVA
Custo da intervenção na cobertura correspondente à fracção: 904,83 € + IVA (= 18.534,10 * 48,82 / 1000)
Tipologia A6
Área total de paredes exteriores do prédio: 1.418,769 m2
Custo da intervenção total nas paredes exteriores do prédio: 53.057,81 € + IVA
Área de paredes exteriores da fracção: 71,231 m2
Custo da intervenção nas paredes exteriores da fracção: 2.590,28 € + IVA (= 53.057,81 * 48,82 / 1000)
Em caso de necessidade de qualquer esclarecimento ou dados adicionais, encontro-me totalmente disponível.
Agradecendo a v/atenção e na expectativa das v/ noticias, subscrevo-me
Atentamente
Melhores cumprimentos
Vítor Ribeiro

C25A.0699.4
02/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Ex. mos Senhores,
Conforme solicitado, junto envio o orçamento desagregado para vossa apreciação.
Qualquer informação adicional disponham,
Com os melhores cumprimentos,
Cristiana Sousa
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C25A.0710.5
04/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Virgílio Pereira,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8049 às Tipologias A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e
interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento
relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as
candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0710.6
04/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Virgílio Pereira,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8049 às Tipologias A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e
interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento
relativo aos orçamentos enviados.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do
prédio, referentes a ambas as tipologias (A5 e A6), até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as
candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0716.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.0735.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Bom dia,
Conforme solicitado, junto envio orçamentos devidamente desagregados.
Caso necessite de mais alguma coisa, é só dizer.
Melhores cumprimentos
Cristóvão Pires

C25A.0737.5
18/12/2019

29/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Patrícia Baptista,
No seguimento da sua candidatura de ID 8096 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Bom dia,
Antes de mais peço desculpa pelo atraso no envio da documentação, esperando que ainda assim a resposta
possa ser considerada.
Envio em anexo a caderneta predial com a informação de permilagem solicitada (90).
Agradeço desde já a compreensão.
Com os melhores cumprimentos,
Patrícia Baptista

33

C25A.0748.4
18/12/2019

19/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Mário Guilherme,
No seguimento da sua candidatura de ID 8127 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este
meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Resposta do candidato:
Boa tarde
Na sequência de mail infra,sou pelo presente a enviar nova simulação energética.
Para qualquer dúvida, não hesitem em contactar-me
Cumprimentos
Hélder Guilherme
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C25A.0752.4
02/12/2019

17/02/2020

17/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

18/02/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Bom dia
No seguimento da minha candidatura à tipologia A4. "As janelas eficientes", do aviso 25.a qual se encontra em
processo de avaliação venho enviar a informação solicitada.
Aproveito para informar que por dificuldades pessoais, saúde, não foi possível responder dentro do prazo que
estava previsto no vosso email.
NOTA:incapacidade superior a 60%(Atestado multiusos)
Espero a vossa melhor compreensão,, com os melhores cumprimentos
Antonio Carlos Coelho dos Santos
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
O documento que enviou não corresponde ao pedido de esclarecimento solicitado. Reforçamos que o ID da
candidatura é o 8138.
Neste momento o Relatório Preliminar dos resultados das candidaturas já se encontra quase finalizado. Por favor,
envie a informaçao até amanhã às 12h, pois temos o compromisso com a Comissão Executiva para submeter o
relatorio preliminar amanhã.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Bom dia
No seguimento da minha candidatura à tipologia A4. "As janelas eficientes", do aviso 25.a qual se encontra em
processo de avaliação venho enviar a informação solicitada.
Aproveito para informar que por dificuldades pessoais, saúde, não foi possível responder dentro do prazo que
estava previsto no vosso email. NOTA:incapacidade superior a 60%(Atestado multiusos)
Espero a vossa melhor compreensão,
Pedido de Esclarecimento do FEE:
Bom dia,
Por favor, envie-nos o mais urgentemente possível (12h) o orçamento desagregado das janelas, caso contrário a
candidatura será considerada não elegível.
Como pode verificar, hoje voltou a enviar um orçamento que não possui janelas.
Resposta do candidato:
Envio o orçamento das janelas, o resto da documentação das janelas já se encontram com vocês, obrigado.
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C25A.0755.5
18/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Bárbara Araújo,
No seguimento da sua candidatura de ID 8142 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos a permilagem referente à sua fração, ou o envio dos valores referentes aos custos e
áreas de intervenção por fração e total do "prédio", até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0768.4
02/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:

-

Não respondeu.

C25A.0776.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
conforme solicitado no seguimento da candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, envio
orçamentos.
Melhores cumprimentos,
Carla Morais
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C25A.0778.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma
correta leitura dos dados, indicando ainda a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro
de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional
Resposta do candidato:
Exmos. Senhores,
Conforme solicitado junto envio as simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma
correta leitura dos dados com a indicação da janela orçamentada.
Fico ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Carlos Sá

C25A.0786.4
02/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Exmos Senhores,
Anexo documento enviado pela empresa, que julgo estar de acordo com a vossa solicitação.
Melhores cumprimentos,
Ana Sena
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C25A.0788.5
03/12/2019

05/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 8216 à Tipologia A5: "Coberturas ou pavimentos exteriores e interiores"
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa noite,
conforme solicitado, segue em baixo o orçamento desagregado em parcelas. Espero que seja em concordância
com o pretendido.
Fornecimento e Aplicação de Isolamento Térmico do Teto, pelo lado do apartamento, pelo lado interior na
quantidade de 56 m2 incluindo:
Placas de poliestireno XPS com 25-40 kg/m2 na espessura de 6 cm
Rede de Fibra;
Argamassa de revestimento;
Aplicação do primário e acabamento à cor branca.
Valor 2240
2250/56 = 40 € /m2
Fornecimento e Aplicação de Isolamento Térmico do Teto
Placas de poliestireno XPS com 25-40 kg/m2 na espessura de 6 cm – 25 €/m2
Rede de Fibra; 5 €/m2
Argamassa de revestimento; 5€/m2
Aplicação do primário e acabamento à cor branca. 5 €/m2
Qualquer outra questão encontro-me ao dispor, com os melhores cumprimentos,
Nelson Franco
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C25A.0811.4
02/12/2019

02/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Que lindo exemplo da incompetência, lentidão, e mau serviço dos nossos serviços públicos.
Mais de um ano, mais de doze meses, mais de 54 semanas para analisar um processo... e depois nós, os
cidadãos particulares, temos 8 dias corridos para solicitar novo orçamento sem sequer explicarem bem o que
precisam.
Tenho eu de perder o meu tempo para contactar novamente uma empresa para emitir novo orçamento "
devidamente desagregado por cada elemento orçamentado", seja lá isso o que for... e que não estava
devidamente solicitado há mais de um ano... em apenas 8 dias - 6 dias úteis!
Achais por acaso que todos temos a vossa vida? de poder demorar seis vezes mais do que o tempo previsto para
fazer o nosso trabalho? de parar o que estamos a fazer para cumprir pedidos ilógicos e irrazoáveis?
Mais valia admitir logo que o dinheiro já está atribuído, previamente, para as marquises de luxo dos vossos
familiares e amigos... ou vou ler em breve nos jornais que o dinheiro não foi atribuído por falta de pedidos válidos,
que os portugueses não se interessam?
Ganhai vergonha na cara, senhores!
Sem cumprimentos,
Magda Sousa e Silva

C25A.0822.4
02/12/2019

03/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Bom dia,
Em resposta ao pedido de esclarecimentos da Vossa parte, anexo novamente o orçamento e o ficheiro relativo às
etiquetas energéticas solicitadas.
No orçamento estão contempladas 11 janelas, das quais: 9 são janelas do tipo A, 1 janela do tipo B e ainda, uma
janela do tipo C, perfazendo deste modo as 11 orçamentadas.
Quanto ao ficheiro simulação das etiquetas energéticas, podem comprovar que no mesmo se encontra descrito a
que janela corresponde cada etiqueta como podem comprovar na ima
através do quadrado cor de laranja. Desta forma, a primeira etiqueta diz respeito às 9 janelas A do orçamento, a
segunda etiqueta diz respeito à janela B do orçamento e, por último a C do orçamento.
Em caso de dúvidas, estarei disponível para solicitar qualquer esclarecimento que considerem necessário.
Sem mais de momento, Cordiais cumprimentos, Carlos Domingues
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C25A.0835.4
04/12/2019

05/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro José Silva,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8312 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou
Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Tipologia A4:Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.Tipologias A5 e A6:Solicitamos o
envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as
tipologias.Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro
de 2019, caso contrário, as candidaturas paras as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não
elegíveis.
Resposta do candidato:
Exmos Senhores:
Venho por este meio responder a Vossa Excelência aos esclarecimentos solicitados:
Tipologia A4:
Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.
RESPOSTA: em anexo junto orçamento com valores sem IVA incluído.
Tipologias A5 e A6:
Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio,
referentes a ambas as tipologias.
RESPOSTA: EM ANEXO JUNTO CÓPIA DE ACTA COM ORÇAMENTO E VALORES POR FRAÇÃO DO
PREDIO REFERENTE A TIPOLOGIAS A5 e A6 e DECLARAÇÃO COM VALORES.

C25A.0835.5
04/12/2019

05/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro José Silva,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8312 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou
Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Tipologia A4:Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.Tipologias A5 e A6:Solicitamos o
envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as
tipologias.Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro
de 2019, caso contrário, as candidaturas paras as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não
elegíveis.
Resposta do candidato:
Exmos Senhores:
Venho por este meio responder a Vossa Excelência aos esclarecimentos solicitados:
Tipologia A4:
Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.
RESPOSTA: em anexo junto orçamento com valores sem IVA incluído.
Tipologias A5 e A6:
Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio,
referentes a ambas as tipologias.
RESPOSTA: EM ANEXO JUNTO CÓPIA DE ACTA COM ORÇAMENTO E VALORES POR FRAÇÃO DO
PREDIO REFERENTE A TIPOLOGIAS A5 e A6 e DECLARAÇÃO COM VALORES.
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C25A.0835.6
04/12/2019

05/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro José Silva,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8312 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou
Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos enviados.
Tipologia A4:Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.Tipologias A5 e A6:Solicitamos o
envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio, referentes a ambas as
tipologias.Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro
de 2019, caso contrário, as candidaturas paras as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não
elegíveis.
Resposta do candidato:
Exmos Senhores:
Venho por este meio responder a Vossa Excelência aos esclarecimentos solicitados:
Tipologia A4:
Solicitamos o reenvio do orçamento com valores sem IVA incluído.
RESPOSTA: em anexo junto orçamento com valores sem IVA incluído.
Tipologias A5 e A6:
Solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração e total do prédio,
referentes a ambas as tipologias.
RESPOSTA: EM ANEXO JUNTO CÓPIA DE ACTA COM ORÇAMENTO E VALORES POR FRAÇÃO DO
PREDIO REFERENTE A TIPOLOGIAS A5 e A6 e DECLARAÇÃO COM VALORES.

C25A.0843.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.0846.4
02/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde,
Exmos Senhores,
Conforme solicitado junto anexamos o orçamento retificado com valores sem IVA.
Com os melhores cumprimentos
Cidália Coutinho

C25A.0872.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0883.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.0897.6
03/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 8414 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio do valor referente à área de intervenção, até ao final do dia 10 de dezembro de
2019.
Mais informamos que caso os valores solicitados não sejam entregues dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A6 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0910.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo
consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Bom dia
Após o vosso pedido de esclarecimento, contactei a empresa fornecedora das janelas, que responderam da
seguinte forma : ''O consumo que consta na simulação é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da
ADENE e refere-se a metro m2. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas,
o valor do consumo por m2 também é igual entre elas.Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao
email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após
receção desse email, confirmem que está tudo em conformidade.''.
Agradeço que após a receção deste email, me confirmem se está tudo em conformidade.
Cumprimentos,
Renata Salgueiro
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C25A.0977.4
02/12/2019

10/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Segue em anexo o orçamento detalhado e sem valor do IVA, conforme o solicitado no e-mail anterior.

C25A.0982.5
18/12/2019

27/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 8565 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Exmos. Srs.,
Conforme solicitado, envio em anexo os orçamentos em separado.
Grato pela atenção.
Cumprimentos,
João Costa

C25A.0986.4
02/12/2019

10/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não se encontram identificadas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Bom dia,
No seguimento do email infra e dando resposta ao solicitado, anexo simulações das etiquetas energéticas, no
âmbito da candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25.
Grata pela atenção.
Melhores cumprimentos, Sara Pereira
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C25A.0988.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.0997.5
03/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da sua candidatura de ID 8595 à Tipologia A5: "Coberturas ou pavimentos exteriores e interiores"
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio de um orçamento que respeite as seguintes características:Identificação e
desagregação de cada elemento de obra (cobertura ou pavimento);
Custos individuais para cada elemento. A documentação solicitada deverá ser enviada até ao final do dia 10 de
dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.1007.4
18/12/2019

20/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Manuel Almeida,
No seguimento da sua candidatura de ID 8612 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este
meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam o valor referente ao Desempenho
Energético total (kWh/m2.mês)
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com o valor de Desempenho
Energético de cada uma, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Bom dia,
No seguimento da candidatura ID 8612 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, envio a simulação das
etiquetas energéticas dos diferentes envidraçados com o Desempenho Energético total= 18,045 kWh/m2.mês.
Com os melhores cumprimentos...
Manuel Carlos Nunes Almeida

C25A.1013.6
22/01/2020

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro André Peixoto,
No seguimento da sua candidatura de ID 8620 à Tipologia A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25,
vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
De acordo com o ponto 6.1 do presente aviso, cada candidatura deverá estar associada a uma fração autónoma.
Uma vez que a sua candidatura diz respeito a duas frações autónomas, esta terá de ser dividida em duas.
Nesse sentido, solicitamos o envio dos valores referentes aos custos e áreas de intervenção por fração, referentes
à tipologia A6, até ao final do dia 29 de janeiro de 2020.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, as
candidaturas para as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.1020.4
02/12/2019

05/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma
correta leitura dos dados, indicando ainda a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro
de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional
Resposta do candidato:
Boa tarde,
De acordo com o solicitado, reenvio etiquetas energéticas fornecidas pelo instalador.
As janelas em orçamento encontram-se identificadas como POS - A1, A2, A3, A4 estando associada a etiqueta
A1, A2, A3 E A4 respectivamente.
Em anexo: orcamento e ertiquetas
Os meus cumprimentos
João Lapão

C25A.1027.4
02/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo
consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Bom dia,
No seguimento do vosso pedido de esclarecimento informamos o seguinte:
- Foi realizada uma simulação para cada tipologia / para cada tipo de vão como é possível verificar no projeto de
etiqueta enviado em anexo cada vão têm um número de ID Classe + diferente
Vão 1 – J163148; Vão 2 – J163149; Vão 3 – J163151; Vão 4 – J163152; Vão 5 – J163154; Vão 6 – J163155
Vão 7 – J163157
Saliento ainda que todos os vão são idênticos existindo mesmo vão iguais (1=2; 3=4=5; 6=7. Saliento ainda que
todas as simulações foram realizadas através do mesmo ITT (Ensaio de tipo Inicial) e com o mesmo tipo de vidro.
Desta forma não sei se ocorreu algum erro na plataforma ao gerar as simulações criando sempre o mesmo
desempenho. Saliento que plataforma Casse + sofreu um apagão e todas as simulações foram apagadas tendo
sido enviadas novas credenciais de acesso em Março do presente ano. No entanto se acharem necessário
realizaremos nova simulação e enviaremos sem qualquer problema.
Ficamos a aguardar indicações.
Com os meus melhores cumprimentos,
Marília Sousa
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C25A.1029.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro José Mucha,
No seguimento da sua candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25 (ID 8646), vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma
correta leitura dos dados, indicando a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de
2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.1047.4
02/12/2019

09/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
À Direção Executiva- EG PNAEE
Fundo de Eficiência Energética-FEE
Caros Senhores
Em resposta ao V. email, sou a (re)reenviar o orçamento desagregado por cada elemento orçamentado, com
valores das janelas independentes dos valores dos estores, a fim de dar seguimento ao processo de candidatura à
Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25.
Sem outro assunto,
Com os melhores cumprimentos.

C25A.1067.4
02/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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C25A.1069.5
18/12/2019

26/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Cara Sandra Fernandes,
No seguimento da sua candidatura de ID 8701 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,\
Resposta do candidato:
Boa tarde,
No orçamento enviado vêm descrito o valor da mão de obra e do material. Não estou a entender o que pretendem.
Poderia especificar melhor por favor.
Obrigado
Cumprimentos.

C25A.1080.4
17/01/2020

23/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Nuno Correia,
No seguimento da sua candidatura de ID 8719 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado
(uma vez que os estores não são considerados como custos elegíveis), até ao final do dia 24 de janeiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Boa noite / Bom dia.
De acordo com o solicitado, envio em anexo o orçamento sem a componente dos estores. Se necessário mais
alguma informação ou esclarecimento, por favor informem.
Agradeço confirmação de receção deste email.
Muito obrigado.
Melhores cumprimentos.
Nuno Correia
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C25A.1085.4
04/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Guilherme Fernandes,
No seguimento da sua candidatura de ID 8727 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado, que apresente os valores unitários
de cada janela, até ao final do dia 12 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
Não respondeu.

C25A.1100.4
02/12/2019

06/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Bom dia. Segue a documentação solicitada. Aguardo noticias para perceber se corresponde realmente ao
pretendido.
Com os meus cumprimentos,
Sílvia Sousa.

C25A.1141.4
17/01/2020

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Victor Lopes,
No seguimento da su7a candidatura de ID 8794 à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este
meio solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas não apresentam os valores referentes ao
Desempenho/Consumo Energético de cada janela (kWh/m2.mês).
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, até ao final do dia 24 de janeiro de
2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:

-

Não respondeu.
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C25A.1142.4
02/12/2019

04/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas são na verdade uma única simulação com o mesmo
consumo associado para janelas completamente distintas.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas, indicando a que janela
orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Exmos Senhores.
Em resposta ao vosso mail de 02-12-2019 o qual mereceu a minha maior atenção, informo que após pedido de
esclarecimento à empresa que elaborou o orçamento e as respetivas etiquetas energéticas, esta esclareceu-me
com a seguinte informação:
Exmo. Sr. Mário Henriques,
O consumo que consta na simulação é calculado pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE e refere-se
a metro m2. Atendendo a que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, o valor do consumo
por m2 também é igual entre elas. A relação entre a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio
documento de simulação, através do número que identifica a janela.
Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do Plano Nacional de
Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que está tudo em
conformidade.

C25A.1150.4
02/12/2019

10/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do Aviso 25, a qual se encontra em
processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado,
até ao final do dia 10 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Resposta do candidato:
Boa tarde Exmos.(as) Senhores(as),
Em resposta à vossa solicitação e, no seguimento da nossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes", do
Aviso 25, enviamos, em anexo, os orçamentos desagregados por cada tipologia de janela indicando o seu preço
unitário.
Os orçamentos foram elaborados por tipologia de habitação uma vez que a configuração é igual para cada
tipologia.
Esperamos ter suprido as dúvidas por vós colocadas, estando ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Sem outro assunto subscrevo-me,
Com os melhores cumprimentos,
Elda Maria Guimarães
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C25A.1166.4
04/12/2019

12/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro João Candeias,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou
Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar os seguintes esclarecimentos:
Tipologia A4:
• Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, uma vez que o
Veda-luz não é considerado valor elegível;
• Uma vez que as todas as simulações enviadas possuem a mesma classe associada para janelas completamente
distintas, solicitamos o reenvio das mesmas indicando a que janela orçamentada pertence.
Tipologias A5 e A6:
• Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual
para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019,
caso contrário, as candidaturas paras as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Resposta do candidato:
Bom dia,
No seguimento do mail recebido em 04.12.2019 a solicitar esclarecimentos relativamente às candidaturas de ID
8829 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes
Exteriores ou interiores" do Aviso 25, junto envio a seguinte informação:
Tipologia A4:
Envio de orçamento sem veda luz
Comentário do fornecedor sobre a classe energética dos envidraçados para vossa análise
"Exmo. Sr. João Candeias,
A classe que consta na simulação é calculada pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE. Atendendo a
que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, de facto todas têm classe A+. A relação entre
a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio documento de simulação, através do número que
identifica a janela. Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que
está tudo em conformidade.
Segue em anexo o orçamento com a alteração solicitada.
Com os melhores cumprimentos / Best regards,
Paulo Teixeira dos Santos
Assessor Executivo, Lic. "
Caso a resposta deste fornecedor não esteja de acordo com os requisitos solicitados junto um orçamento
alternativo de outro fornecedor, solicitado também da altura da candidatura, com envidraçados de alumínio com
corte térmico e com a respectiva classe energética por tipo de janela.
Tipologias A5 e A6:
Junto reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada
um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).
Qualquer esclarecimento ou documentação adicional estarei ao dispor.
Agradeço a atenção dispensada.
Atentamente,
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C25A.1166.5
04/12/2019

12/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro João Candeias,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou
Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar os seguintes esclarecimentos:
Tipologia A4:
• Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, uma vez que o
Veda-luz não é considerado valor elegível;
• Uma vez que as todas as simulações enviadas possuem a mesma classe associada para janelas completamente
distintas, solicitamos o reenvio das mesmas indicando a que janela orçamentada pertence.
Tipologias A5 e A6:
• Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual
para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019,
caso contrário, as candidaturas paras as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Resposta do candidato:
Bom dia,
No seguimento do mail recebido em 04.12.2019 a solicitar esclarecimentos relativamente às candidaturas de ID
8829 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes
Exteriores ou interiores" do Aviso 25, junto envio a seguinte informação:
Tipologia A4:
Envio de orçamento sem veda luz
Comentário do fornecedor sobre a classe energética dos envidraçados para vossa análise
"Exmo. Sr. João Candeias,
A classe que consta na simulação é calculada pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE. Atendendo a
que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, de facto todas têm classe A+. A relação entre
a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio documento de simulação, através do número que
identifica a janela. Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que
está tudo em conformidade.
Segue em anexo o orçamento com a alteração solicitada.
Com os melhores cumprimentos / Best regards,
Paulo Teixeira dos Santos
Assessor Executivo, Lic. "
Caso a resposta deste fornecedor não esteja de acordo com os requisitos solicitados junto um orçamento
alternativo de outro fornecedor, solicitado também da altura da candidatura, com envidraçados de alumínio com
corte térmico e com a respectiva classe energética por tipo de janela.
Tipologias A5 e A6:
Junto reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada
um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).
Qualquer esclarecimento ou documentação adicional estarei ao dispor.
Agradeço a atenção dispensada.
Atentamente,
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C25A.1166.6
04/12/2019

12/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro João Candeias,
No seguimento das suas candidaturas de ID 8829 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou
Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes Exteriores ou interiores" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar os seguintes esclarecimentos:
Tipologia A4:
• Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por cada elemento orçamentado, uma vez que o
Veda-luz não é considerado valor elegível;
• Uma vez que as todas as simulações enviadas possuem a mesma classe associada para janelas completamente
distintas, solicitamos o reenvio das mesmas indicando a que janela orçamentada pertence.
Tipologias A5 e A6:
• Solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual
para cada um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).
Mais informamos que a documentação solicitada deverá ser entregue até ao final do dia 12 de dezembro de 2019,
caso contrário, as candidaturas paras as referentes tipologias serão infelizmente consideradas como não elegíveis.
Resposta do candidato:
Bom dia,
No seguimento do mail recebido em 04.12.2019 a solicitar esclarecimentos relativamente às candidaturas de ID
8829 às Tipologias A4: “Janelas Eficientes”, A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores” e A6: "Paredes
Exteriores ou interiores" do Aviso 25, junto envio a seguinte informação:
Tipologia A4:
Envio de orçamento sem veda luz
Comentário do fornecedor sobre a classe energética dos envidraçados para vossa análise
"Exmo. Sr. João Candeias,
A classe que consta na simulação é calculada pela plataforma de emissão de etiquetas da ADENE. Atendendo a
que o sistema de perfis e tipo de vidro é comum a todas as janelas, de facto todas têm classe A+. A relação entre
a simulação e a janela orçamentada já consta no próprio documento de simulação, através do número que
identifica a janela. Sugiro que seja dado este esclarecimento em resposta ao email da Estrutura de Gestão do
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, solicitando que, após receção desse email, confirmem que
está tudo em conformidade.
Segue em anexo o orçamento com a alteração solicitada.
Com os melhores cumprimentos / Best regards,
Paulo Teixeira dos Santos
Assessor Executivo, Lic. "
Caso a resposta deste fornecedor não esteja de acordo com os requisitos solicitados junto um orçamento
alternativo de outro fornecedor, solicitado também da altura da candidatura, com envidraçados de alumínio com
corte térmico e com a respectiva classe energética por tipo de janela.
Tipologias A5 e A6:
Junto reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo individual para cada
um (valor para o isolamento de paredes independente do valor para o isolamento do teto).
Qualquer esclarecimento ou documentação adicional estarei ao dispor.
Agradeço a atenção dispensada.
Atentamente,
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C25A.1173.4
02/12/2019

10/12/2019

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Boa tarde,
No seguimento da vossa candidatura à Tipologia A4: "Janelas Eficientes" do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo às simulações de etiquetas energéticas enviadas.
Após análise, identificamos que as simulações enviadas se encontram ilegíveis.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio das simulações das etiquetas energéticas com qualidade suficiente para uma
correta leitura dos dados, indicando ainda a que janela orçamentada pertence, até ao final do dia 10 de dezembro
de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A4 será infelizmente considerada como não elegível.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional
Resposta do candidato:
Boa tarde
Junto reenvio a etiqueta solicitada. Mais informo que esta etiqueta segundo informação do fornecedor é a mesma
para todas as janelas orçamentadas.
Cordialmente
Tiago Leandro

C25A.1177.5
18/12/2019

-

Pedido de Esclarecimento do FEE:
Caro Rogério Reis,
No seguimento da sua candidatura de ID 8845 à Tipologia A5: “Coberturas ou Pavimentos exteriores e interiores”
do Aviso 25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do orçamento devidamente desagregado por elemento de obra e com o custo
individual para cada um, até ao final do dia 27 de dezembro de 2019.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo indicado, a candidatura
para a tipologia A5 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Ficamos ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
Com os melhores cumprimentos,
Resposta do candidato:
Não respondeu.
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