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

Neste Anexo II do Relatório Preliminar do Aviso 25 – Tipologia de beneficiário B, 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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ANEXO II - «Pedidos de esclarecimento solicitados no âmbito do Aviso 25 | Tipologia de beneficiário B»

Aviso 25 | Tipologia de beneficiário B
Pedidos de esclarecimento solicitados aos
candidatos e respetiva interação

ANEXO II - «Pedidos de esclarecimento solicitados no âmbito do Aviso 25 | Tipologia de beneficiário B»
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:
17/02/2020

713

|

C25B.010.6

No seguimento da vossa candidatura de ID 713 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMÓRIA DESCRITIVA C2 A.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética,
neste caso substituição de iluminação ineficientes por iluminação mais eficiente, solicitamos a
seguinte informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:

21/02/2020

Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio
responder ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 713 à Tipologia B6:
"Iluminação Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de
Esclarecimento - ID713 - T2 C2 A" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma
a facilitar a percepção dos esclarecimentos prestados.

United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

715

|

C25B.011.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 715 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEM├ôRIA DESCRITIVA C2 B.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 715 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID715 - T3 C2 B" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

716

|

C25B.012.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 716 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEM├ôRIA DESCRITIVA C2 C.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
,representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio
responder ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 716 à Tipologia B6:
"Iluminação Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de
Esclarecimento - ID716 - T3 C2 C" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma
a facilitar a percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

717

|

C25B.013.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 717 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 D.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio
,responder ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 717 à Tipologia B6:
"Iluminação Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de
Esclarecimento - ID717 - T2 C2 D" que se complementa com a pasta "Fotografias
T2" de forma a facilitar a percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

718

|

C25B.014.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 718 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 E.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 718 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID718 - T2 C2 E" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

720

|

C25B.015.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 720 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 F.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 720 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID720 - T2 C2 F" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

723

|

C25B.016.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 723 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 G.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 723 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID723 - T2 C2 G" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

724

|

C25B.017.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 724 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 H.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 724 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID724 - T2 C2 H" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

725

|

C25B.018.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 725 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 I.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 725 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID725 - T2 C2 I" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

726

|

C25B.019.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 726 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 J.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 726 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID726 - T2 C2 J" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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Pedido de Esclarecimento do FEE:
26/02/2020 Chamamos a atenção para o facto de apenas ter sido enviado um zip referente às fotografias
das luminárias e não o documento com a correspondência direta entre os equipamentos atuais
e a substituir.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a
este email.
Resposta do candidato:
26/02/2020 Agradeço a vossa mensagem de alerta. Efectivamente por lapso não inclui o documento
"Resposta Pedido de Esclarecimento - ID726 - T2 C2 J" na mensagem que remeti anteriormente.
Queiram por favor considerar este documento agora remetido em anexo.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

727

|

C25B.020.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 727 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 L.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 727 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID727 - T3 C2 L" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

728

|

C25B.021.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 728 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 M.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 728 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID728 - T3 C2 M" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

731

|

C25B.023.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 731 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C2 N.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
26/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 731 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID731 - T2 C2 N" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

732

|

C25B.024.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 732 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 A.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 732 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID732 - T2 C3 A" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

734

|

C25B.025.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 734 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 B.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 734 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID734 - T3 C3 B" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

735

|

C25B.026.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 735 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 C.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 735 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID735 - T3 C3 C" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.

United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

737

|

C25B.027.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 737 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 D.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 737 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID737 - T2 C3 D" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

738

|

C25B.028.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 738 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 E.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 738 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID738 - T2 C3 E" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

739

|

C25B.029.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 739 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 F.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 739 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID739 - T2 C3 F" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

741

|

C25B.030.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 741 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 G.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 741 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID741 - T2 C3 G" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

742

|

C25B.031.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 742 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 H.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 742 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID742 - T2 C3 H" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

744

|

C25B.032.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 744 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 I.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 744 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID744 - T2 C3 I" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

745

|

C25B.033.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 745 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 J.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 745 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID745 - T2 C3 J" que se complementa com a pasta "Fotografias T2" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

747

|

C25B.034.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 747 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 L.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 747 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID747 - T3 C3 L" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

748

|

C25B.035.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 748 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “MEMORIA DESCRITIVA C3 M.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins, venho por este meio responder
ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de ID 748 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento "Resposta Pedido de Esclarecimento
- ID748 - T3 C3 M" que se complementa com a pasta "Fotografias T3" de forma a facilitar a
percepção dos esclarecimentos prestados.
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United Investments (Portugal)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

749

|

C25B.036.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 749 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada
(documento “- MEMORIA DESCRITIVA C3 N.pdf”).
Nesse sentido, sendo que este aviso serve para financiar projetos de Eficiência Energética, neste
caso substituição de iluminação ineficiente por iluminação mais eficiente, solicitamos a seguinte
informação:
• Correspondência direta entre o equipamento atual e a substituir;
• Para os casos de o número de lâmpadas a substituir não ser igual ao número de lâmpadas
atuais, um projeto luminotécnico simples que justifique essa diferença.
Os esclarecimentos prestados devem ser relativos à informação enviada na candidatura.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até às 16h do dia 24 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
21/02/2020 Na qualidade de Director Assistente de Engenharia da United Investments Portugal (UIP), em
representação do Director de Engenharia, Eng Fernando Martins
, venho por este meio responder ao vosso pedido de esclarecimento relativo à candidatura de
ID 749 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso 25, remetendo em anexo o documento
"Resposta Pedido de Esclarecimento - ID749 - T2 C3 N" que se complementa com a pasta
"Fotografias T2" de forma a facilitar a percepção dos esclarecimentos prestados.
Centro Social da Juventude de Belinho
Pedido de Esclarecimento do FEE:

760

|

C25B.037.6

13/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 760 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada.
Em complemento à informação presente na memória descritiva, solicitamos:
• o reenvio da informação referente à substituição da tecnologia atual, identificando que
tecnologia orçamentada irá ser implementada a cada tipo de luminária existente;
• a identificação de que lâmpadas irão ter como sistema de controlo os sensores de movimento
orçamentados.
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 20 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não
elegível.
Resposta do candidato:
20/02/2020 Em resposta ao mail infra, vimos pelo presente informar o seguinte:
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Pedido de Esclarecimento do FEE:
21/02/2020 No entanto, a informação enviada não é suficiente para uma correta avaliação da v/ candidatura.
Relembramos que as informações presentes nos documentos enviados em fase de candidatura,
mais precisamente o orçamento e memória descritiva, devem ser coerentes.
Nesse sentido solicitamos a correspondência entre:
Informação Orçamento:
 Armadura Linea Saliente Branco 36W 1130mm 4400lm IP40 4000K - 59 unid - 68.4€/unid
 Armadura Linea Saliente Branco 45W 1410mm 00lm IP40 4000K - 54 unid - 85.8€/unid
 Armadura Linea Saliente Branco 18W 570mm 00lm IP40 4000K - 35 unid - 44.6€/unid
 Detetor de movimento 180º i9DET2 - 30unid - 9.9€/unid
Informação Memória descritiva:
 Lâmpadas Fluorescentes tubulares 58W - 122unid.
 Lâmpadas Fluorescentes tubulares 36W - 23unid.
 Lâmpadas Fluorescentes tubulares 18W - 13unid.
 Lâmpadas Incandescentes 75W - 1unid.
 Luminária Fluorescentes compactas 2x28W - 82unid.
 Luminária Fluorescentes compactas 2x9W - 36unid.
 Luminária de halogéneo 150W - 1unid.
Relembramos que a correspondência das horas de utilização de cada tipo de lâmpada e futuros
sistemas de controlo são igualmente imprescindíveis para a avaliação do mérito de projeto da v/
candidatura.
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 27 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
27/02/2020 Em resposta ao mail infra, cumpre informar o seguinte:
1. a candidatura apresentada teve por base não a substituição direta de cada das lâmpadas
de cada luminária, mas antes, a instalação de novas luminárias que garantem as
necessidades correntes de iluminação, uma vez que as existentes apresentavam um
elevado grau de perecimento;
2. assim, não é de todo possível efectuar a correspondência solicitada, podendo-se no entanto
garantir que a solução ora proposta responde plenamente às novas necessidades de
eficácia e eficiência energética (documento em anexo).
Pedido de Esclarecimento do FEE:
28/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos a resposta ao nosso pedido de esclarecimento. Contudo, para
que consigamos calcular o Mérito de Projeto da v/ candidatura, precisamos obrigatoriamente dos
seguintes dados:
 Correspondencia entre as lampadas/luminárias atualmente instalas com as orçamentadas;
 Número de horas de funcionamento de cada lâmpada.
Aconcelhamos que contactem a empresa que fez a Memória Descritiva / Relatório Energético
de forma a obterem os dados solicitados.
Nesse sentido,solicitamos os documentos/ esclarecimentos, até ao final do dia 6 de março de
2020.
Mais informamosque caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado,a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a
este email.
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Resposta do candidato:
05/03/2020 Em resposta ao mail infra, junto em anexo resposta obtida junto do Sr. Engº Telmo Pires.

Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa
Iria
Pedido de Esclarecimento do FEE:

788

|

C25B.039.6

14/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 788 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Em complemento à informação presente na memória descritiva e orçamento, solicitamos:
o reenvio da informação referente à substituição da tecnologia atual, identificando que tecnologia
orçamentada irá ser implementada a cada tipo de luminária existente;exemplo:
Tecnologia Atual Nova Tecnologia (LED) Tecnologia Potência (de cada lâmpada) (W)
Quantidade Potência (de cada lâmpada) (W) Quantidade Fluorescentes tubulares 58 122
Fluorescentes compactas 36 23 …
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 21 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não
elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a
este email.
Resposta do candidato:
20/02/2020 No seguimento do pedido de esclarecimento à candidatura ID 788 à Tipologia B6: "Iluminação
Eficiente" do Aviso 25 enviamos em anexo a informação referente à substituição da tecnologia
atual, identificando que tecnologia orçamentada irá ser implementada a cada tipo de luminária
existente. Tem-se a referir que, as lâmpadas designadas "Compactas Fluorescentes E27 de
60W" são na realidade "lâmpadas Incandescentes de 60W".

16

ANEXO II - «Pedidos de esclarecimento solicitados no âmbito do Aviso 25 | Tipologia de beneficiário B»
MC-Oeste (Mundo da Criança)
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1032

|

C25B.053.7

10/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1032 à Tipologia B7 do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo aos orçamentos e memória descritiva enviados.
Relativamente aos orçamentos (documentos “Mundo da Crian├ºa - 1600 II - MC-Oeste, Lda..pdf”
e “Mundo da Crian├ºa 1600 - MC-Oeste, Lda..pdf”), solicitamos que sejam discriminados o preço
unitário e quantidades dos elementos que estão a apresentar em ambos os orçamentos.
Relativamente à memória descritiva (documento “Mem├│ria Descritiva e Esquemas.pdf”),
solicitamos que sejam especificadas as poupanças que são obtidas por cada uma das medidas
e a metodologia utilizada para o cálculo das mesmas.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até ao final do dia 17 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
12/02/2020 Bom dia, Na sequência das vossas solicitações referentes à candidatura ID 1032 à Tipologia B7
do Aviso 25, questiono se, para efeitos de comprovativo de poupanças obtidas e metodologia de
cálculo utilizada poderão ser enviadas as faturas referentes ao último ano de consumos de
eletricidade e gás, uma vez que parte do investimento já foi realizado. Aguardo a vossa resposta
o mais breve possível, a fim de respondermos dentro do prazo limite imposto.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
12/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos a resposta ao nosso email. Contudo, para efeitos de avaliação,
será necessário avaliar os documentos enviados na candidatura. Por isso, solicitamos que sejam
especificadas as poupanças que são obtidas por cada uma das medidas e a metodologia
utilizada para o cálculo das mesmas, relativamente à informação que se encontra na Memória
Descritiva enviada na candidatura. Relembramos também que solicitámos esclarecimento
relativamente aos orçamentos enviados.
Mais tarde, caso a candidatura seja aprovada, analisaremos a situação que expôs no email
anterior.
Resposta do candidato:
15/02/2020 Agradeço desde já a vossa resposta. Gostaria de saber se é possível extender o prazo de
resposta ao vosso pedido de exclarecimentos até ao dia 23 de fevereiro, dado que tenho a
decorrer um projeto com prazos muito apertados?
Efetivamente os cálculos que serviram de base à candidatura foram realizados admitindo o
investimento num todo e não individualmente. Até porque, no caso dos depósitos de AQS, o
principal motivo da substituição dos mesmos seria o seu estado de degradação. Prova disso foi
a fuga num dos depósitos de AQS das piscinas à cerca de 2 meses atrás, que acabou por forçar
o Mundo da Criança a investir na susbtituição dos mesmos antes da aprovação da candidatura.
Desta forma, questiono se o motivo acima descrito para a substituição dos depósitos é válido
para a candidatura. Se sim, como posso apresentar a metodologia de cálculo e as respetivas
poupanças para esta situação em concreto? Será que podemos considerar o projeto como um
todo, tal como inicialmente estava previsto?
Pedido de Esclarecimento do FEE:
17/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos o seu email. Quanto à questão do prazo de resposta ao pedido
de esclarecimento, este pode ser até dia 23 de fevereiro conforme solicita.
Quanto ao calculo das poupanças, solicitamos que nos disponibilize os calculos que efetuou para
chegar à poupança que indica na Memória Descritiva. Caso essa poupança não inclua a
substituição dos depósitos de AQS, solicitamos que nos indique o número de horas anuais que
os depósitos se enconram em funcionamento.
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Resposta do candidato:
24/02/2020 Junto envio os documentos de resposta ao pedido de esclarecimento. No ficheiro com o nome
"resposta ao pedido de esclarecimentos" pode-se encontrar as justificações pretendidas..
Aproveito para informar que na revisão das contas foi detetado um erro que altera ligeiramente
os valores submetidos inicialmente, pelo que peço que considere os valores remetidos no ficheiro
em excel que segue junto dos restantes documentos em anexo.
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Chamusca
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1034

|

C25B.054.6

17/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1034 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Em complemento à informação presente na memória descritiva e orçamento, solicitamos:
o reenvio da informação referente à substituição da tecnologia atual, identificando que tecnologia
orçamentada irá ser implementada a cada tipo de luminária existente;exemplo:
Tecnologia Atual Nova Tecnologia (LED) Tecnologia Potência (de cada lâmpada) (W)
Quantidade Potência (de cada lâmpada) (W) Quantidade Fluorescentes tubulares 58 122
Fluorescentes compactas 36 23 …
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 24 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não
elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este
email.
Resposta do candidato:
24/02/2020 Conforme solicitado, juntamos mapa descritivo da tipologia de iluminação atual e a implantar.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
26/02/2020 Antes de mais agradecemos o esclarecimento prestado.
No entanto precisamos ainda que nos indiquem as horas de funcionamento correspondentes a
cada tipo de lâmpada anteriormente identificadas.
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 28 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não
elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este
email.
Resposta do candidato:
28/02/2020 Conforme solicitado, juntamos mapa descritivo das horas de utilização diária no nosso Quartel.

18

ANEXO II - «Pedidos de esclarecimento solicitados no âmbito do Aviso 25 | Tipologia de beneficiário B»
Tulea - Consultadoria e Investimentos, S.A.
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1148

|

C25B.084.3

06/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1148 à Tipologia B3: "Janelas Eficientes" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, solicitamos que identifique as janelas que dizem respeito à fração do R/C e as
janelas que dizem respeito ao 1º e 2º andares. Pedimos nos envie essa informação até ao final
do dia 14 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B3 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este
email.
Resposta do candidato:
11/02/2020 Agradecemos o esclarecimento e passamos a indicar a informação solicitada:
R/C: VE1 / VE2 / VE5 / VE7 /VE8 / VE6n
1º Andar: VE9 / VE9 / VE9 / VE6 / VE7 / VE8
2º Andar: V12 / V12 / V12 / V10 / V11 + Sotão: “GUILHOTINA”
No orçamento existem algumas siglas que repetem, mas a leitura é continua, ou seja primeiro
temos R/C, depois 1º e 2º andares.
Centro Paroquial e Social de Avanca
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1161

|

C25B.090.3

04/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1161 à Tipologia B3: "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 fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B3 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
-

Não respondeu
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Santa Casa da Misericordia Portimão
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1167

|

C25B.094.7

10/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1167 à Tipologia B7 do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar o envio de faturas de gás do período junho de 2017 a maio de 2018.
Pedimos que estes documentos sejam enviados até ao final do dia 17 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
13/02/2020 No seguimento da nossa candidatura de ID 1167 à tipologia B7 do Aviso 25, vimos por este meio
enviar as facturas de gás conforme solicitado.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
18/02/2020 No seguimento do envio das faturas de gás em resposta ao nosso pedido esclarecimento, foram
enviadas 2 faturas para cada mês. Vimos por este meio solicitar que nos indiquem qual das
faturas correspondem ao edifício da candidatura.
Resposta do candidato:
19/02/2020 No canto inferior direito da primeira página da fatura, onde indica a "morada de fornecimento”,
permite distinguir qual é a que pertence ao Parque de Saúde ou a que pertence ao Complexo
Social (Coca Maravilhas).

CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1192

|

C25B.109.6

03/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1192 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao documento de Declaração de
responsabilidade técnica.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do documento de Declaração de responsabilidade técnica,
até ao final do dia 07 de fevereiro de 2020, dado que o documento enviado na altura da
candidatura apresenta-se corrompido.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
07/02/2020 Junto enviamos documento a Declaração de responsabilidade técnica, conforme solicitado.
Santa Casa da Misericórdia de Melgaço
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1195

|

C25B.111.7

10/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1195 à Tipologia B7 do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar o envio de faturas de Gás Propano Líquido (GPL) do período setembro de 2017 a
setembro de 2018.
Pedimos que estes documentos sejam enviados até ao final do dia 17 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
17/02/2020 Somos a enviar a documentação solicitada no e mail infra (faturas de Gás Propano Líquido (GPL)
do período setembro de 2017 a setembro de 2018)
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Casa de Beneficiência Conselheiro Oliveira Guimarães
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1210

|

C25B.118.6

20/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1210 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Em complemento à informação presente na memória descritiva e orçamento, solicitamos:
o reenvio da informação referente à substituição da tecnologia atual, identificando que tecnologia
orçamentada irá ser implementada a cada tipo de luminária existente;exemplo:
Tecnologia Atual Nova Tecnologia (LED) Tecnologia Potência (de cada lâmpada) (W)
Quantidade Potência (de cada lâmpada) (W) Quantidade Fluorescentes tubulares 58 122
Fluorescentes compactas 36 23 …
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 27 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não
elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este
email.
Resposta do candidato:
27/02/2020 Segue abaixo o solicitado.

CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1223

|

C25B.125.6

03/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1223 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao documento de Declaração de
responsabilidade técnica.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do documento de Declaração de responsabilidade técnica,
até ao final do dia 07 de fevereiro de 2020, dado que o documento enviado na altura da
candidatura apresenta-se corrompido.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
27/02/2020 No dia 7 de fevereiro enviamos resposta ao vosso pedido, como não receberam, reenviamos os
dados solicitados.
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CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1227

|

C25B.127.7

03/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1227 à Tipologia B7 do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo ao documento de Declaração de responsabilidade técnica.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do documento de Declaração de responsabilidade técnica,
até ao final do dia 07 de fevereiro de 2020, dado que o documento enviado na altura da
candidatura apresenta-se corrompido.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
07/02/2020 Junto enviamos documento a Declaração de responsabilidade técnica, conforme solicitado.

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1243

|

C25B.134.6

21/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1243 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento e memória descritiva
enviados.
Nesse sentido solicitamos a correspondência entre lâmpadas existentes e as lâmpadas e/ou
sensores de movimento previstos no orçamento.
Segue tabela que deverá ser preenchida com a info.solicitada:
Tecnologia AtualNova Tecnologia (LED)horas/anoSistema de controloTecnologiaPotência (de
cada
lâmpada)
(W)QuantidadePotência
(de
cada
lâmpada)
(W)QuantidadeTecnologiaQuantidade....
Relembramos que a correspondência das horas de utilização de cada tipo de lâmpada e futuros
sistemas de controlo são igualmente imprescindíveis para a avaliação do mérito de projeto da v/
candidatura.
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 28 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não
elegível.
Resposta do candidato:
28/02/2020 No seguimento do pedido de esclarecimento que endereçaram relativo à candidatura com ID
1243 à Tipologia B6 do Aviso 25, enviamos em anexo, o documento "2020_02_21
PE_ID1243_B6_AHBV MGrande_Resposta.pdf" com toda a informação que apurámos.
Acreditamos terem sido respondidas todas as questões que colocaram, ainda assim, estamos
disponíveis para prestar qualquer esclarecimento ou disponibilizar qualquer informação adicional
que venham a considerar ser necessária.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
02/03/2020 Contudo, para poder calcular o Mérito de Projeto da vossa candidatura, necessitamos de saber
a correspondência direta entre as lâmpadas existentes, indicadas no Relatório Energético, e as
a instalar, indicadas no orçamento. Nesse sentido, pedimos que identifiquem na tabela enviada
na resposta anterior as lampadas a substituir de acordo com o orçamento enviado na submissão
da candidatura.
Nesse sentido, solicitamos os documentos/ esclarecimentos, até ao final do dia 6 de março de
2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este
email.
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Resposta do candidato:
06/03/2020 No seguimento do pedido de esclarecimento que endereçaram relativo à candidatura com ID
1243 à Tipologia B6 do Aviso 25, enviamos em anexo, o documento "2020-036_MG_B6_resposta_esclarecimento.pdf" com toda a informação que apurámos.
Acreditamos terem sido respondidas todas as questões que colocaram, ainda assim, estamos
disponíveis para prestar qualquer esclarecimento ou disponibilizar qualquer informação adicional
que venham a considerar ser necessária.
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Marinha Grande
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1243

|

C25B.134.7

10/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1243 à Tipologia B7 do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo à memória descritiva enviada.
Nesse sentido, solicitamos a seguinte informação:
·
Potência do(s) equipamento(s) a substituir
·
Horas de funcionamento do(s) equipamento(s) a substituir
·
Quantidade de equipamentos a substituir
·
Potência do(s) equipamento(s) a adquirir
·
Quantidade de equipamentos a adquirir
·
Cálculo da poupança obtida respetiva metodologia de cálculo, com a substituição de
equipamentos
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até ao final do dia 17 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação/informação solicitada não seja entregue dentro do
prazo indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não
elegível.
Resposta do candidato:
18/02/2020 Reenviamos o email, uma vez que parece haver alguma dificuldade com o email, podem por
favor confirmar a receção? Obrigado
No seguimento do pedido de esclarecimento que endereçaram relativo à candidatura com ID
1243 à Tipologia B7 do Aviso 25, enviamos em anexo, o documento
“Esclarecimento_ID1243_Tipologia_B7.pdf” com toda a informação que apurámos e reenviamos
igualmente o relatório de avaliação energética, documento com a designação “01320.18 - CE PEscritas_assinado.pdf”, no qual estão disponíveis os anexos mencionados.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
21/02/2020 No seguimento da vossa resposta ao nosso pedido de esclarecimento da candidatura de ID 1243
à Tipologia B7 do Aviso 25, a qual agradecemos, vimos solicitar a resposta a mais 3 perguntas:
Dos aquecedores existentes, que indentificaram no esclarecimento anterior, quais pertencem
aos quartos e quais aos espaços gerais?
Qual o número de dias por ano que os equipamentos estão em funcionamento?
Qual o número de horas diárias e número de dias por ano que a caldeira irá estar em
funcionamento?
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até ao final do dia 27 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação/informação solicitada não seja entregue dentro do
prazo indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não
elegível.
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Resposta do candidato:
27/02/2020 No seguimento do segundo pedido de esclarecimento que endereçaram relativo à candidatura
com ID 1243 à Tipologia B7 do Aviso 25, enviamos em anexo, o documento "2º pedido de
esclarecimentos_Resposta.pdf" com toda a informação que apurámos.
Acreditamos terem sido respondidas todas as questões que colocaram, ainda assim, estamos
disponíveis para prestar qualquer esclarecimento ou disponibilizar qualquer informação adicional
que venham a considerar ser necessária.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
27/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1243 à Tipologia B7 do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar que nos enviem os pressupostos e metodologia de calculo da poupança da substituição
dos aquecedores pela caldeira de condensação a gás e radiadores a água, indicada no Relatório
Energético e na vossa resposta ao primeiro pedido de esclarecimento.
Pedimos que estes esclarecimentos sejam enviados até ao final do dia 28 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação/informação solicitada não seja entregue dentro do
prazo indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não
elegível.
Resposta do candidato:
28/02/2020 Conforme solicitado, enviamos em anexo o documento "2020_02_27 PE_ID1243_B7_AHBV
MGrande_Resposta.pdf" com o esclarecimento que foi pedido.

INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1245

|

C25B.136.6

20/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1245 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, pedimos que confirmem o nome da empresa responsável pelo orçamento de
iluminação e que enviem o orçamento original com a devida caracterização da iluminação
adquirida.
Solicitamos que estes esclarecimentos sejam enviados até dia 27 de fevereiro de 2020.
Resposta do candidato:
27/02/2020 Assim, somos pelo presente a informar que o orçamento remetido em sede de candidatura, que
voltamos a anexar a esta resposta é original, tendo-nos sido disponibilizado pela empresa Climar
- Indústria de Iluminação S.A (NIPC: 500694923).
Em função do vosso pedido de esclarecimentos, contactamos a referida Sociedade, com vista a
que nos pudessem fornecer o orçamento em papel timbrado da firma, atualizado a preços
correntes de 2020. Contudo, a Climar informou-nos que, infelizmente, se encontra em processo
de insolvência, tendo-nos sido inclusivamente comunicado no referido contacto que algumas
encomendas do INESC TEC que se encontravam pendentes de expedição não o iriam ser, pelo
que tomamos as medidas necessárias a fim de assegurar o sucesso desta candidatura.
Desta feita, aproveitando a janela de oportunidade concedida por este pedido de
esclarecimentos, e com base em todo o trabalho técnico efetuado pelo Eng. José Gusmão, bem
como por visita às nossas instalações, a empresa Quadro Geral - Eletricidade e Informática,
Unipessoal Lda (NIPC: 509282415) apresentou-nos o orçamento que anexamos para as nossas
instalações.
Pelo exposto, doravante, será esta a empresa responsável por acompanhar todo o processo de
candidatura.
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Casa do Gaiato de Lisboa
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1246

|

C25B.137.7

03/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1246 à Tipologia B7 do Aviso 25, a qual se encontra
em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento
(documento “Estudo Económico”) enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio do orçamento do fabricante com a desagregação solicitada
por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 07 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
03/02/2020 Em resposta à Vossa solicitação, enviamos o documentos com o orçamento referente à nossa
candidatura ID 1246 e perguntamos se este serve ou se é necessário maior detalhe, e qual o
grau de detalhe.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
06/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos o envio do documento solicitado, referente à candidatura de ID
1246 à Tipologia B7 do Aviso 25. Contudo, é necessário um maior grau de detalhe quanto ao
orçamento enviado por vós.
Pedimos, por favor, que desagregem o orçamento por preço unitário e quantidades dos
elementos que estão a apresentar, nomeadamente quanto às 6 unidades de ar condicionado e
à intevenção de manutenção corretiva, e que enviem o orçamento até ao final do dia 13 de
fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
06/02/2020 Em resposta aos pedidos que dirigimos ao nosso fornecedor sobre o detalhe referente às
propostas que serviram de base às candidaturas de ID 1252, ID1250 e ID 1246, à Tipologia B7
do Aviso 25.
O ficheiro Casa Mãe diz respeito à candidatura de ID 1246
O ficheiro Casa Mundo diz respeito à candidatura de ID 1252
O ficheiro Residência diz respeito à candidatura de ID 1250
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Algés
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1247

|

C25B.138.2

02/03/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1247 à Tipologia B2 do Aviso 25, vimos por este meio
solicitar esclarecimento relativo à área do imóvel da candidatura.
Nesse sentido, solicitamos que nos enviem a área do imóvel com o qual se estão a candidatar
até ao final do dia 6 de março de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B2 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega do esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este email.
Resposta do candidato:
06/03/2020 Conforme solicitado, vimos por este meio enviar os dados em falta para a candidatura em
questão.
A área total do imóvel é de 3 200 0000 m2
A área de implantação do edificado é de 576.6800 m2
A área Bruta de construção do edificado é de 2 882.1500m2
Enviamos a caderneta predial em anexo para poderem verificar.
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Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1248

|

C25B.139.6

21/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1248 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento e memória descritiva
enviados.
Nesse sentido solicitamos a correspondência entre lâmpadas existentes e as lâmpadas e/ou
sensores de movimento previstos no orçamento.
Segue tabela que deverá ser preenchida com a info.solicitada:
Tecnologia AtualNova Tecnologia (LED)horas/anoSistema de controloTecnologiaPotência (de
cada
lâmpada)
(W)QuantidadePotência
(de
cada
lâmpada)
(W)QuantidadeTecnologiaQuantidade....
Relembramos que a correspondência das horas de utilização de cada tipo de lâmpada e futuros
sistemas de controlo são igualmente imprescindíveis para a avaliação do mérito de projeto da v/
candidatura.
As informações solicitadas deverão ser entregues até ao final do dia 28 de fevereiro de 2020,
caso contrário a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não
elegível.
Resposta do candidato:
28/02/2020 No seguimento do segundo pedido de esclarecimento que endereçaram relativo à candidatura
com ID 1248 à Tipologia B6 do Aviso 25, enviamos em anexo, o documento
"ID1248_b6_esclarecimentos_Resposta" com toda a informação que apurámos.
Acreditamos terem sido respondidas todas as questões que colocaram, ainda assim, estamos
disponíveis para prestar qualquer esclarecimento ou disponibilizar qualquer informação adicional
que venham a considerar ser necessária.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
28/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos a resposta ao pedido de esclarecimento. Contudo, são
necessários dois esclarecimentos adicionais
Para poder calcular o Mérito de Projeto da vossa candidatura, necessitamos de saber a
correspondência direta entre as lâmpadas existentes, indicadas no Relatório Energético, e as a
instalar, indicadas no orçamento. Nesse sentido, pedimos que identifiquem na tabela enviada na
resposta anterior as lampadas a substituir de acordo com o orçamento enviado na submissão da
candidatura.
Pedimos também que clarifiquem o número de sensores de presença a instalar.
Nesse sentido,solicitamos os documentos/ esclarecimentos, até ao final do dia 6 de março de
2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este
email.
Resposta do candidato:
06/03/2020 No seguimento do pedido de esclarecimento que endereçaram relativo à candidatura com ID
1248 à Tipologia B6 do Aviso 25, enviamos em anexo, o documento "2020-0306_PG_B6_resp_esclarecimento.pdf" com toda a informação que apurámos.
Acreditamos terem sido respondidas todas as questões que colocaram, ainda assim, estamos
disponíveis para prestar qualquer esclarecimento ou disponibilizar qualquer informação adicional
que venham a considerar ser necessária.
Pedimos o favor de confirmarem a receção deste email.
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Casa do Gaiato de Lisboa
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1250

|

C25B.141.7

03/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1250 à Tipologia B7 do Aviso 25, a qual se encontra
em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento
(documento “Estudo Económico”) enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio do orçamento do fabricante com a desagregação solicitada
por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 07 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
03/02/2020 Em resposta à Vossa solicitação, enviamos o documentos com o orçamento referente à nossa
candidatura ID 1250 e perguntamos se este serve ou se é necessário maior detalhe, e qual o
grau de detalhe.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
06/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos o envio do documento solicitado, referente à candidatura de ID
1250 à Tipologia B7 do Aviso 25. Contudo, é necessário um maior grau de detalhe quanto ao
orçamento enviado por vós.
Pedimos, por favor, que desagregem o orçamento por preço unitário e quantidades dos
elementos que estão a apresentar, nomeadamente quanto à unidade de ar condicionado
centralizada e seus respetivos elementos, aos trabalhos no telhado e no sótão e à intevenção de
manutenção corretiva, e que enviem o orçamento até ao final do dia 13 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
06/03/2020 Em resposta aos pedidos que dirigimos ao nosso fornecedor sobre o detalhe referente às
propostas que serviram de base às candidaturas de ID 1252, ID1250 e ID 1246, à Tipologia B7
do Aviso 25.
O ficheiro Casa Mãe diz respeito à candidatura de ID 1246
O ficheiro Casa Mundo diz respeito à candidatura de ID 1252
O ficheiro Residência diz respeito à candidatura de ID 1250
Na expectativa de que sirva ao melhor esclarecimento nas Vossas análises, estamos disponíveis
para qualquer outro esclarecimento adicional, caso vos seja necessário.
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Casa do Gaiato de Lisboa
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1252

|

C25B.143.7

03/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1252 à Tipologia B7 do Aviso 25, a qual se encontra
em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento
(documento “Estudo Económico”) enviado.
Nesse sentido, solicitamos o envio do orçamento do fabricante com a desagregação solicitada
por cada elemento orçamentado, até ao final do dia 07 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
03/02/2020 Em resposta à Vossa solicitação, enviamos o documentos com o orçamento referente à nossa
candidatura ID 1252 e perguntamos se este serve ou se é necessário maior detalhe, e qual o
grau de detalhe.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
06/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos o envio do documento solicitado, referente à candidatura de ID
1252 à Tipologia B7 do Aviso 25. Contudo, é necessário um maior grau de detalhe quanto ao
orçamento enviado por vós.
Pedimos, por favor, que desagregem o orçamento por preço unitário e quantidades dos
elementos que estão a apresentar, nomeadamente quanto à unidade de ar condicionado
centralizada e seus respetivos elementos, aos trabalhos no telhado e no sótão e à intevenção de
manutenção corretiva, e que enviem o orçamento até ao final do dia 13 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B7 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
06/03/2020 Em resposta aos pedidos que dirigimos ao nosso fornecedor sobre o detalhe referente às
propostas que serviram de base às candidaturas de ID 1252, ID1250 e ID 1246, à Tipologia B7
do Aviso 25.
O ficheiro Casa Mãe diz respeito à candidatura de ID 1246
O ficheiro Casa Mundo diz respeito à candidatura de ID 1252
O ficheiro Residência diz respeito à candidatura de ID 1250
Na expectativa de que sirva ao melhor esclarecimento nas Vossas análises, estamos disponíveis
para qualquer outro esclarecimento adicional, caso vos seja necessário.
Agremor-Materiais de Construção e Serviços, SA
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1253

|

C25B.144.3

04/02/2020 No seguimento da sua candidatura de ID 1253 à Tipologia B3: "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 (janelas e porta), até ao final do dia 10 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B3 será infelizmente considerada como não elegível.
A entrega da documentação/esclarecimento solicitado deverá ser feita através da resposta a este
email.
Resposta do candidato:
10/02/2020 Conforme solicitado, segue em anexo.
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INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1256

|

C25B.146.6

20/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1256 à Tipologia B6: "Iluminação Eficiente" do Aviso
25, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao orçamento enviado.
Nesse sentido, pedimos que confirmem o nome da empresa responsável pelo orçamento de
iluminação e que enviem o orçamento original com a devida caracterização da iluminação
adquirida.
Solicitamos que estes esclarecimentos sejam enviados até dia 27 de fevereiro de 2020.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para a tipologia B6 será infelizmente considerada como não elegível.
Resposta do candidato:
27/02/2020 Em função do vosso pedido de esclarecimentos, contactamos a referida Sociedade, com vista a
que nos pudessem fornecer o orçamento em papel timbrado da firma, atualizado a preços
correntes de 2020. Contudo, a Climar informou-nos que, infelizmente, se encontra em processo
de insolvência, tendo-nos sido inclusivamente comunicado no referido contacto que algumas
encomendas do INESC TEC que se encontravam pendentes de expedição não o iriam ser, pelo
que tomamos as medidas necessárias a fim de assegurar o sucesso desta candidatura.
Desta feita, aproveitando a janela de oportunidade concedida por este pedido de
esclarecimentos, e com base em todo o trabalho técnico efetuado pelo Eng. José Gusmão, bem
como por visita às nossas instalações, a empresa Quadro Geral - Eletricidade e Informática,
Unipessoal Lda (NIPC: 509282415) apresentou-nos o orçamento que anexamos para as nossas
instalações.
Pelo exposto, doravante, será esta a empresa responsável por acompanhar todo o processo de
candidatura.
Assim, solicitamos a V.Exas que possam considerar o novo orçamento, como aquele que valerá
para efeitos de análise da candidatura,
APCG - ASSOCIAÇÃO DE PARALISIA CEREBRAL DE GUIMARÃES
Pedido de Esclarecimento do FEE:

1262

|

C25B.150.6

03/02/2020 No seguimento da vossa candidatura de ID 1262 às Tipologias B6 e B7 do Aviso 25, a qual se
encontra em processo de avaliação, vimos por este meio solicitar esclarecimento relativo ao
documento “Declaracao” enviado.
Nesse sentido, solicitamos o reenvio do documento “Declaracao”, até ao final do dia 07 de
fevereiro de 2020, dado que o documento enviado na altura da candidatura apresenta-se
corrompido.
Mais informamos que caso a documentação solicitada não seja entregue dentro do prazo
indicado, a candidatura para as tipologias B6 e B7 será infelizmente considerada como não
elegível.
Resposta do candidato:
06/02/2020 Em resposta ao vosso email de 03-02-2020, enviamos em anexo declaração de compromisso
devidamente assinada e certidões de situação regularizada face às finanças e segurança social.
Pedido de Esclarecimento do FEE:
06/02/2020 Em primeiro lugar, agradecemos a vossa resposta referente à candidatura de ID 1262 às
Tipologias B6 e B7 do Aviso 25. Contudo, os documentos enviados por vós não foram os
solicitados. Referimo-nos sim a outro documento de nome apenas "Declaracao.pdf".
Resposta do candidato:
-

Não respondeu.
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