
 

 

  

 

 

DESIGNAÇÃO DO PROJETO| Remodelação das Infraestruturas de CAO e SAD da APPACDM de Anadia 

CÓDIGO DO PROJETO| CENTRO-05-4842-FEDER-000175 

OBJETIVO PRINCIPAL| Investimentos de Modernização, Beneficiação e Requalificação das Condições do     

Edificado, a nível de conforto, térmicas, salubridade e conservação do edificado 

REGIÃO DE INTERVENÇÃO| Centro 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA| APPACDM de Anadia 

 

 

DATA DE APROVAÇÃO| 30-09-2019 

DATA DE INÍCIO| 02-04-2018 

DATA DE CONCLUSÃO| 14-06-2022 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL| 209 582, 28 € 

APOIO FINACEIRO DA UNIÃO EUROPEIA| 178 144, 28 € 
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Grau de Execução
Substituição de Climatização
por equipamentos de Ar
condicionados mais eficientes
a nível conforto térmico;

Remoção da Cobertura em
Fibrocimento e a sua
substituição por uma
cobertura em painel sandwich
com espessura de isolamento
térmico;

Substituição de
termoacumuladores por
bombas de calor apoiadas pela
instalação de sistema solar
térmico forçado em paneis a
instalar na nova cobertura;

Instalação de sistema de
produção de energia para
autoconsumo através painéis
fotovoltaicos na nova
cobertura.

Áreas de Intervenção

Remodelação das 
Infraestruturas de CAO e SAD

Pretendeu-se com este projeto a Reabilitação, Modernização e Melhoramento das 
Condições do edifício Sede da Instituição, a nível do conforto, das condições térmicas, 
salubridade e conservação do edificado, assumindo esta intervenção uma elevada 
importância para o edifício, onde se concentra a maioria das atividades e 
funcionalidades da APPACDM de Anadia. A presente intervenção visou dotar os 
equipamentos de condições físicas e tecnológicas de elevada qualidade, contribuindo 
para um acesso de excelência de todos os nossos stakeholders à rede de 
equipamentos existentes. Os trabalhos realizados ocorreram no edifício Central da 
APPACDM, onde estão implementados o CAO e o SAD, e compreenderam 4 grandes 
pólos de intervenção: 

 Substituição de Climatização por equipamentos de Ar condicionados mais 
eficientes a nível conforto térmico;  

 Remoção da Cobertura em Fibrocimento e a sua substituição por uma 
cobertura em painel sandwich com espessura de isolamento térmico; 

 Substituição de termoacumuladores por bombas de calor apoiadas pela 
instalação de sistema solar térmico forçado em paneis a instalar na nova 

cobertura;  
 Instalação de sistema de produção de energia para autoconsumo através 

painéis fotovoltaicos na nova cobertura.  
Nesta linha de pensamento, e após a conclusão das referidas intervenções, tornou-
se necessário proceder à realização de uma Auditoria Energética e respetiva 
Certificação Energética, pós intervenção, que nos permitisse garantir o objetivo 
principal da Intervenção, que é a reabilitação, modernização e melhoramento das 

condições do Edifício Sede, a nível de conforto, térmicas, salubridade e conservação 
do edificado.  
Neste sentido, procedeu-se à realização da auditoria energética com base nos 
requisitos legais atualmente em vigor, tendo em conta a tipologia do edifício da 
APPACDM de Anadia.   
Esta auditoria, permitiu-nos obter um Certificado Energético, emitido no âmbito do 
Sistema de Certificação Energética através de Peritos Qualificados –ADENE, 

devidamente credenciados para o efeito, com a classe energética B-, de 87%.  
Com efeito, a presente operação contribuiu decisivamente para a sustentabilidade 
ambiental e processos ecológicos da APPACDM de Anadia, pela melhoria na 

classificação energética do edifício. Contribuiu, igualmente, para a sustentabilidade 

ambiental, pela capacidade de mitigar os gastos energéticos e as emissões de CO2. 


