PPEC 2017-2018
TC1 - Eficiência energética em sistemas motrizes
Segmento Comércio e Serviços

Serviços FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Documentos a anexar para que se possa considerar válida a candidatura:
•
Declaração de empresa única ou autonóma
•
Certidão das finanças de início de atividade com a indicação do CAE (apenas no caso do Participante ser um condomínio ou um empresário em nome individual)

1.

PARTICIPANTE

NOME/EMPRESA
NIF/NIPC

CAE

PESSOA DE CONTACTO
EMAIL

TELEFONE/TELEMÓVEL

MORADA
TIPO DE VIA

NOME DA VIA

Nº DE PORTA

2.

PISO

LADO/HABITAÇÃO

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

FORNECEDOR PREENCHER APENAS NO CASO DE TER JÁ CONTACTADO FORNECEDOR DA SUA PREFERÊNCIA.

NOME/EMPRESA
NIF/NIPC
PESSOA DE CONTACTO
EMAIL
3.

TELEFONE/TELEMÓVEL
EQUIPAMENTO A INSTALAR

REFERÊNCIA DO EQUIPAMENTO
QUANTIDADE
PREÇO VENDA AO PÚBLICO UNITÁRIO, €
POTÊNCIA DO EQUIPAMENTO, KW
4.

EQUIPAMENTOS ALVO DE INTERVENÇÃO
Motor 1

Motor 2

Motor 3

PROCESSO
POTÊNCIA NOMINAL, KW
CORRENTE NOMINAL IN, A
TIPO DE ARRANQUE
FATOR DE POTÊNCIA, COS Ø
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO
MOTOR DE ARRANQUE EM CARGA OU EM VAZIO
REGIME DE CARGA MOTOR, %
MOTOR SUJEITO A CARGA CONSTANTE OU VARIÁVEL
FUNCIONAMENTO A CARGA REDUZIDA MOTOR, %
HORAS ANUAIS DE FUNCIONAMENTO, H/ANO
REDUÇÃO TOTAL DE CONSUMO, %
5.

CONSUMOS

CONSUMO ANUAL ANTES DA INTERVENÇÃO, KWH
6.

CONSUMO ANUAL TEÓRICO POSTERIOR À INTERVENÇÃO, KWH

ORÇAMENTO DA INTERVENÇÃO

ORÇAMENTO DA INTERVENÇÃO, €
PARTICIPANTE
Declara, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas no presente formulário de candidatura são verdadeiras.
Mais declara conhecer e aceitar os direitos e obrigações associados à candidatura no âmbito do PPEC 2017-2018.
Ass.: __________________ _________________________________________________________
BI n.º: ___________________________________________________________________________

Este formulário deverá ser devidamente preenchido e enviado para IBERDROLA, ppec@iberdrola.pt.

Notas:
•
•
•
•
•
•

O orçamento da intervenção apresentado deverá incorporar eventuais descontos comerciais vigentes.
As candidaturas rececionadas serão avaliadas de acordo com critérios previamente estabelecidos.
Após receção da candidatura, e com base na informação enviada, a IBERDROLA verifica a validade da intervenção proposta.
A IBERDROLA ordena as candidaturas aceites, privilegiando as que apresentem um maior potencial e por ordem de chegada, comunicando ao participante se a mesma é ou não aceite para financiamento no
âmbito do plano de promoção da eficiência no consumo.
Caso a candidatura submetida não apresente toda a documentação solicitada no formulário, a IBERDROLA reserva-se no direito de considerar inválida a mesma.
Caso se verifique que a informação da candidatura não corresponde à realidade da instalação, a IBERDROLA anulará a candidatura, comunicando ao participante a recusa acompanhada pela respetiva justificação.

•

No caso de os campos associados ao Fornecedor não serem preenchidos e caso o Participante não manifeste expressa vontade em contrário, a IBERDROLA irá reencaminhar o presente para um dos fornecedores
atualmente envolvidos na execução da Medida.

•

O financiamento a atribuir à candidatura aceite será relação direta com a poupança efetivamente obtida (e verificada!).

Os dados recolhidos são processados automaticamente e são da responsabilidade de IBERDROLA. Destinam-se à gestão da medida, à prestação de serviços, à prospeção em geral e marketing direto relacionado com
os serviços de energia. Para efeitos de gestão, poderão ser transmitidos a prestadores de serviços à IBERDROLA. Caso não esteja de acordo com a comunicação e utilização dos dados recolhidos para fins de prospeção
geral ou marketing, assinale com uma cruz.

