
menos na fatura

mais no conforto

CLIMATIZAÇÃO & EFICIÊNCIA NO LAR



soluções 
de climatização

PARA A SUA HABITAÇÃO



A homie utiliza tecnologias 
economizadoras de recursos 
naturais e baseadas em 
energias renováveis que 
permitem preservar o ambiente.

Se procura uma solução para 
melhorar a climatização da sua 
casa e conseguir poupar na sua 
fatura energética, contacte-nos!

www.homie.com.pt

Criada para dar uma resposta integrada e de elevada 
qualidade, a homie apresenta soluções tecnologicamente 
avançadas, que devem ser adequadas a cada realidade por 
técnicos qualificados, tornando possível melhorar e controlar a 
climatização do lar e reduzir os seus custos.

A homie responde ao desafio de 
melhorar o conforto no lar e reduzir a 
fatura energética das famílias.

Poupança

CLIMATIZAÇÃO & EFICIÊNCIA NO LAR
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1   Isolamento e ventilação
2   Energia solar

3   Biomassa
4   Bombas de calor

5   Ar condicionado
6   Gás natural

7   Chão radiante
8   Ventiloconvetores

9   Radiadores e toalheiros
10   Controlo e regulação

11   Economia de água
12   Tratamento e recuperação  

de água
13   Produção de energia

5



Aumentar a eficiência energética dos espaços onde habitam 
tem vindo a tornar-se um dos grandes objetivos das famílias:

•  Utilizar energias renováveis (sol, biomassa, água, ar), mais 
económicas e amigas do ambiente; 

•  Utilizar equipamentos com elevado Coeficiente de 
Desempenho (COP).

Estas são algumas das medidas que pode adotar.  Os 
profissionais homie ajudam-no a encontrar a solução mais 
adequada.

Eficiência energética

Conforto

Em 2010 Portugal 
importava 77% da 
energia consumida.

O setor doméstico é responsável por 

cerca de 30% da eletricidade 

consumida.

As famílias procuram novas soluções que permitam 
manter ou melhorar o nível de conforto e uma 
utilização mais racional da energia, reduzindo os 
respetivos consumos.
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Electricidade - Horas fora de vazio (Bi)

0,220 €

Caldeira GPL Botija 45kg 
0,186 €

Caldeira Gasóleo
0,142 €

Caldeira Gás Natural
0,100 €

Caldeira GN Condensação Radiadores
0,090 €

Caldeira GN Condensação CHR
0,082 €

Pellets 

0,067 €

Lenha

0,050 €

Bomba de Calor - 50% vazio (Bi) - COP 4

0,042 €

Comparativo de custos de energia
Custo aproximado por kW de energia. Valores calculados para Janeiro 2014.

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS EM PORTUGAL DAS 
ENERGIAS EM kW

2003

Gás NaturalElectricidade Gasóleo AquecimentosGPL

2013

Fonte: Site PORDATA e Direção Geral de Energia e Geologia
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A lenha foi a primeira fonte de combustível 
utilizada pelos humanos e continua, ainda hoje, 
a ser uma excelente alternativa face a outro tipo 
de soluções. Atualmente existem sistemas muito 
eficientes, com rendimentos energéticos eleva-
dos, de baixo consumo e, por isso, económicos.

biomassa
PRINCIPAIS VANTAGENS

• Económico.

• Elevados índices de rendimento.

• Mais seguro.

• Dinamiza a produção florestal.

homie.com.pt/biomassa

biomassa - lenha

A biomassa apresenta-se como uma excelente 
alternativa para aquecimento da habitação.

É uma fonte de energia renovável que resulta do 
aproveitamento de material biológico natural, tal como a 
madeira (lenha) ou resíduos florestais vários (pellets).

É uma forma de produção de energia barata, sustentável 
e ecológica que promove a economia rural, além de 
contribuir para a preservação das florestas.

CICLO DE CARBONO NEUTRO
As emissões de CO2 (dióxido de carbono) de um recuperador são ambiental-
mente neutras porque o dióxido de carbono libertado durante o processo 
de combustão da lenha é posteriormente absorvido pela floresta, criando 
assim um ciclo natural de absorção do CO2, isto é, carbono neutro. O2

CO2

floresta

oxigénio

dióxido de 
carbono

queima

 

/

 

combustão

o co2 resultante 
da combustão
é absorvido
pela floresta

3
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É uma forma de produção de energia económica, sustentável e ecológica

Caldeiras
CALDEIRA DE GASEIFICAÇÃO
ATMOS DC
Potência: 18 a 100 kW
Capacidade: 45 a 93 
Rendimento: 81% a 90%

sistema ventilado

Recuperadores de calor

sistema a água
INSUATHERM SYMPHONY 
Potência total: 30 kW
Potência água: 22,3 kW
Capacidade volumétrica: 74 
Largura - 855 mm
Altura - 517 mm
Profundidade - 601 mm

INSUATHERM 
MÓDULO T7 AIR
Ventiladores tangenciais
Rendimento: 72%
Potência: 9,5 kW
Largura - 690 mm
Altura - 600 mm
Profundidade - 400 mm

SISTEMAS DE BIOMASSA A ÁGUA

Caldeira, Salamandra
ou Recuperador

Radiadores

Água quente
sanitária

19



INOVAÇÃO PELLETS

• Combustão mais eficiente.

• Menos fumos e resíduos.

• Melhor capacidade de armazenamento.

• Mais prático.

Os pellets são granulados cilíndricos, criados a 
partir de restos de florestas e serrações e que 
são compactados e secos para combustão. Estes 
pellets permitem uma combustão eficiente e 
proporcionam um elevado rendimento de energia 
e de produção de calor. O mercado oferece cada 
vez mais soluções que permitem utilizar este tipo 
de fonte de energia.

Elevados rendimentos - Aparelhos simples de utilizar - Equipamentos mais pequenos                                

Recuperadores de calor

sistema ventilado sistema a água

RAVELLI R1000
Potência: de 2,5 a 10 kW 
Peso: 97 kg
Depósito de pellets: 13 Kg
Largura: 790 mm
Altura: 588 mm
Profundidade: 446 mm 

RAVELLI HRB 160
Potência total: 20 kW
Potência da água: 16 kW
Peso: 220 kg
Depósito de pellets: 60 kg
Largura: 840 mm
Altura: 1393 mm
Profundidade: 738 mm

3

biomassa - pellets

homie.com.pt/biomassa
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RAVELLI RV100
Potência: 2,8 a 10,0 kW
Depósito de pellets: 15 kg
Largura: 525 mm
Altura: 1099 mm
Profundidade: 535 mm

RAVELLI HRV120
Potência total: 15 kW
Potência da água: 12 kW 
Depósito de pellets: 16 kg 
Largura: 512 mm
Altura: 997 mm
Profundidade: 485 mm

RAVELLI HR EVO 18
Potência total: 20 kW
Potência da água: 18 kW 
Depósito: 40 
Consumo: 1,3 a 4 kg/h
Rendimento: >90%
Largura: 540 mm
Altura: 1250 mm
Profundidade: 670 mm

Sistemas ventilados 
Possuem um sistema de ventilação que permite 
uma maior eficiência no aquecimento no local 
onde está instalado. Alguns equipamentos 
permitem efetuar a distribuição do calor pela casa 
através de condutas de ar quente.

Sistemas a água
Dispõem de um reservatório de água, na envolvente 
da câmara de combustão, onde a água é aquecida 
antes de passar pelo circuito interno da casa e 
respetivos emissores de calor como, por exemplo, 
radiadores ou piso radiante.

Recuperadores de calor
Através da queima de lenha ou pellets é possível 
aquecer o ambiente de uma forma eficiente.  
A difusão do calor pode ser feita através de condutas 
de ar ou do aquecimento central a água. 

Enquanto numa lareira aberta se recupera, em média, 
cerca de 20% da potência calorífica da lenha, com um 
recuperador de calor o rendimento atinge os 80%.

Salamandras
Aquecem o ambiente na divisão onde estão instaladas 
por intermédio de ventilação forçada e por efeito da 
radiação da chama através do vidro. Podem ser ligadas 
ao circuito de aquecimento central ou ter um sistema de 
ventilação por condutas.

Caldeiras
Servem para aquecimento de água e podem ser ligadas 
ao circuito de aquecimento a radiadores ou piso radiante. 
Normalmente de maior potência, costumam ser colocadas 
em divisões como caves ou casa das máquinas.

Elevados rendimentos - Aparelhos simples de utilizar - Equipamentos mais pequenos                                Mais prático - Mais limpo - Mais eficiente - Promove a economia rural

Salamandras

Caldeira

sistema ventilado sistema a água
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Utiliza como fonte de energia o calor 
extraído do ar exterior. 

Permite o aquecimento da habitação 
no inverno, o arrefecimento no verão, o 
aquecimento de águas sanitárias e ainda 
o aquecimento de piscinas.

Recorrendo ao calor do ar exterior, o 
sistema utiliza muito menos energia para 
manter o nível de conforto pretendido.

bomba de calor
PRINCIPAIS VANTAGENS

• Produz calor com baixos consumos de eletricidade.

• Pode utilizar-se em conjunto com diversos sistemas de 

climatização (pavimento radiante, radiadores a baixa 

temperatura, ventiloconvetores, etc.).

• Exige pouca manutenção.

• Produz arrefecimento durante o verão.

Bomba de calor de AQS 
Aquecimento de Águas Sanitárias

• Aquecimento das águas sanitárias a baixo custo.

• Depósito de 300 .

• Pode interligar-se com o sistema solar.

• Permite a ventilação de algumas divisões.

INSUATHERM
INSUASOLAR 300  INOX
Depósito em inox
Sistema de controlo / 
temporizador
Permutador solar

homie.com.pt/bombadecalor

4
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Bomba de Calor de  
aquecimento/arrefecimento da habitação
• Permite o aquecimento/arrefecimento da habitação.
• Possui elevados níveis de eficiência.
• Pode ser ligado a radiadores, ventiloconvetores ou chão radiante.
• Apoio ao aquecimento das águas quentes sanitárias.

COP (Coeficiente de desempenho)
As bombas de calor têm um elevado coeficiente de desempenho, ou seja, existe uma ótima 

relação entre o calor fornecido pela bomba e a energia consumida pelo sistema. 

As bombas de calor podem aquecer a habitação com uma eficiência até 5 vezes superior à de 
um sistema de aquecimento tradicional elétrico. 

Para aquecimento/arrefecimento da habitação, as bombas de calor com COP4 absorvem do 
ambiente ¾ da energia necessária e apenas utilizam ¼ de energia elétrica.

Com um consumo de 1kW de energia da rede elétrica é possível fornecer à casa até 4kW de ener-
gia térmica.

BOMBA DE CALOR  
INVERTER MONOBLOCO

TECHNIBEL PHRIE
Regulação climática incluída
Temperatura máxima: 55º C
Reversível
Potência: 5,3 a 23,5 kW
COP: 4,46 a 5
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É uma das energias com mais baixo 
custo por kW/h. Ao ser distribuído por 
redes, proporciona mais conforto, uma 
vez que permite uma continuidade 
de fornecimento sem interrupções 
inesperadas. Constitui uma opção 
interessante para o aquecimento, 
dado que necessita de pouco espaço e 
investimento.

gás natural

Princípio da Condensação
A condensação é uma técnica que permite 
recuperar e aproveitar grande parte do calor que 
as caldeiras convencionais perdem em forma de 
vapor de água.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Económico.

• Caldeiras muito potentes e de 

dimensões reduzidas.

• Grande comodidade para o utilizador.

• Baixo impacto ambiental.

• Adequado para apartamentos.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Poupança até 30% na fatura de gás.

• Menos emissões de CO2
.

• Mais conforto.

• Maior silêncio.

homie.com.pt/gasnatural

6
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WOLF CGB-K 24
Potência: 24 kW
Rendimento de 110%
Sistema instantâneo para 
aquecimento e produção de águas 
quentes sanitárias

RIELLO RESIDENCE 
CONDENS 25 KIS
Potência: 25 kW
Rendimento de 108%
Sistema instantâneo para 
aquecimento e produção de águas 
quentes sanitárias
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O pavimento radiante é uma 
forma confortável e económica de 
aquecer ou arrefecer a habitação. 

É confortável porque cria 
duas zonas de intensidade da 
temperatura: uma mais elevada ao 
nível do solo e outra ligeiramente 
inferior ao nível da cabeça.

É económico porque a temperatura 
da água utilizada no sistema é 
muito inferior (entre os 35 e os 
45ºC) face a outros sistemas mais 
tradicionais.

chão radiante
O chão radiante consiste na instalação de uma 
rede de tubagens, por baixo do piso da habitação, 
onde circula água quente produzida geralmente 
por caldeiras a gás, a gasóleo ou com recurso a 
bombas de calor. 

homie.com.pt/chaoradiante

7
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PRINCIPAIS VANTAGENS

• Maior conforto ao distribuir uniformemente a temperatura por 

toda a divisão.

• Maior economia por trabalhar com baixas temperaturas.

• Elevada durabilidade. 

• Ausência de ruído.

• Não altera a humidade do ar, não queima poeiras nem cria 

condições para o desenvolvimento de fungos ou bactérias.

• Ecológico ao poder ser combinado com sistemas de painéis 

solares ou outras energias alternativas.

O chão radiante distribui de forma harmoniosa o calor na 
habitação, ao proporcionar temperaturas mais elevadas 

ao nível do solo e ligeiramente inferiores ao nível da 
cabeça, aproximando-se da curva ideal de aquecimento.

Distribuição da 
temperatura noutros 
sistemas tradicionais.
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Equipamentos destinados a difundir a 
temperatura no interior da habitação.

Normalmente, ficam suspensos na parede ou 
junto ao teto.

O aquecimento/arrefecimento ocorre 
mediante a circulação de água no 
ventiloconvetor proveniente de uma fonte de 
calor.

ventiloconventores

VENTILOCONVETOR
RIELLO DESIGN

VENTILOCONVETOR
TECHNIBEL

FACE AO CHÃO-RADIANTE

• Aquecimento e arrefecimento mais rápidos.

• Mais eficaz no arrefecimento.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Maior economia por trabalhar com baixas 

temperaturas (45ºC).

• Elevada durabilidade.

• Várias opções estéticas.

• Controlo individual da temperatura por divisão.

homie.com.pt/ventiloconvetores

8
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Os radiadores permitem regular 
individualmente a temperatura 
de cada divisão da casa.  

Os toalheiros contribuem com 
elevados níveis de conforto nos 
locais onde são instalados ao 
facultarem o aquecimento do 
ambiente e permitirem secar e 
manter toalhas aquecidas.

radiadores 
e toalheiros

CONSELHOS PRÁTICOS
• Uma temperatura de 20ºC é suficiente para manter o conforto da habitação.

• Ligue o aquecimento só após ter arejado a casa e fechado as janelas.

• Feche as persianas e cortinas durante a noite para evitar perdas de calor.

RADIADOR 

GLOBAL

RADIADOR TOALHEIRO
INSUATHERM

homie.com.pt/radiadores

9

35



Permitem regular o calor da habitação de acordo 
com o estilo de vida e as necessidades dos seus 
residentes.

Aumentam o conforto ao permitir, por exemplo, 
diferentes temperaturas para zonas distintas da 
habitação, ao mesmo tempo que diminuem os 
custos da fatura energética.

sistemas de controlo 
e regulação

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Com um regulador pode economizar até 20% de 

energia e evitar temperaturas desconfortáveis.

• Programar diferentes planos de aquecimento 

para cada dia/hora.

CRONOTERMOSTATO
HONEYWELL
Plano semanal.

Controlo proporcional e integral.

Temperatura de 5ºC a 30ºC.

COMANDO TERMOSTÁTICO
COM SENSOR LÍQUIDO

IVAR
Bloqueia o aquecimento do 
radiador quando a divisão da casa 
atinge a temperatura pretendida.

Poupa energia.

homie.com.pt/controloregulacao

10
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PRINCIPAIS VANTAGENS

• Poupança de energia até 30%.

• Regulação até 8 zonas da habitação.

• Solução cómoda sem fios.

• Instalação fácil sem necessitar de obra.

• Design moderno e prático.

• Ecrã tátil e retro iluminado.

CONTROLADOR DO AMBIENTE
HONEYWELL evotouch

Regulador
evotouch

Módulo relé
BDR91

Termostato de radiador
HR80

Regulador
evotouch

Módulo relé
BDR91

Sensor ambiente
DTS92

Controlador de chão radiante
HCE80/HCC80

sistema para radiadores

sistema para chão-radiante
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Painéis solares fotovoltaicos 
São uma das mais promissoras formas de aproveita-
mento de energia solar. Por efeito fotovoltaico, a energia 
contida na luz do sol é convertida em energia elétrica. 

Estes sistemas podem ser utilizados em locais isolados, 
sem rede elétrica, ou ligados à rede.

50



produção 
de energia

Venda de energia à rede
Todos os titulares de um contrato de consumo de eletricidade podem 
produzir e vender eletricidade à rede elétrica.

SISTEMAS AUTÓNOMOS / AUTOCONSUMO
Consistem na produção de eletricidade para consumo próprio que, 
ao contrário do que é feito nas outras modalidades, não é vendida à 
rede pública.

Este método é a solução para muitos locais onde não existe rede de 
eletricidade ou para reduzir a fatura energética. 

MICRO / MINIGERAÇÃO
Se for titular de um contrato de consumo de eletricidade, 
o comum contrato existente em qualquer habitação, pode 
tornar-se produtor e vendedor de energia limpa.

Através da instalação de um sistema de painéis fotovoltaicos 
pode vender a totalidade da energia produzida à rede, 
possibilitando um excelente retorno e assegurando a 
recuperação do investimento a médio prazo.

homie.com.pt/producaoenergia

13
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kits de climatização
TIPOLOGIA . INVESTIMENTO . CONSUMO . POUPANÇA

CONSULTE AQUI

54



nova construção

renovação
soluções para

soluções para

CLIMATIZAÇÃO & EFICIÊNCIA NO LAR

Em www.homie.com.pt 
pode simular a solução 
que melhor se adapta à 
sua realidade.

As soluções ideais para cada habitação devem ser avaliadas caso a caso por 
técnicos competentes por forma a poder obter o melhor compromisso entre o 
conforto pretendido e o respetivo custo energético.

As soluções que apresentamos pretendem demonstrar possíveis cenários e 
foram construídas com base nos seguintes pressupostos:

renovação nova construcão
Moradia de 200 m2

Necessidade energética: 100 kW/m2 /ano

Apartamento de 120 m2

Necessidade energética: 80 kW/m2 /ano

Moradia de 200 m2

Necessidade energética de 75 kW/m2 /ano

calculadora homie
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Valores calculados com base nos custos das fontes de 
energia em vigor a janeiro de 2014. 

Não inclui custos de instalação.

soluções para 
renovação
Com a substituição de antigos sistemas de climatização 
poderá aumentar consideravelmente o conforto da sua 
habitação e diminuir a fatura anual de energia.

Os cálculos que a seguir se apresentam sobre as soluções 
homie para renovação da habitação baseiam-se na 
substituição de uma caldeira a gasóleo por sistemas 
de climatização mais eficientes, como as caldeiras de 
condensação a gás natural, bombas de calor ou biomassa.

moradia
Área: 200 m2

Necessidade energética: 100 kW/m2 /ano

56



kit
moradia  gás natural

- Caldeira de Condensação Riello Residence  
Condens 25KIS

- Cronotermostato semanal Honeywell CM727

Fatura energética anual =  1.837 €

2.030 €
IVA INCLUIDO

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ao fim de 2 anos

1.009 €

Recuperação do investimento*

Poupança energética anual*

 G
ANHO OBTIDO AO 5º AN

O

3.018 €

 G
ANHO OBTIDO AO 10º AN

O

8.065 €

moradia

* face ao cenário descrito na pág. 56
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 G
AN

HO OBTIDO AO 5º AN
O

6.387 €

 G
AN

HO OBTIDO AO 10º AN
O

15.618 €

2.844 €
IVA INCLUIDO

Custo energético anual (lenha) = 1.000 €

ao fim de 2 anos

1.846 €

Recuperação do investimento*

Poupança energética anual*

kit
moradia  biomassa

- Recuperador de Calor T7 a água

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* face ao cenário descrito na pág. 56
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ao fim de 3,5 anos

1.726 €

Recuperação do investimento*

Poupança energética anual*

5.781 €
IVA INCLUIDO

Fatura energética anual  = 1.120 €

kit
moradia  bomba de calor

- Bomba de Calor inverter Technibel phrt 16 + 
Depósito de Inércia

- Cronotermostato semanal Honeywell CM727

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 G
AN

HO OBTIDO AO 5º AN
O

2.850 €

 G
AN

HO OBTIDO AO 10º AN
O

11.481 €

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

* face ao cenário descrito na pág. 56
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Valores calculados com base nos custos das fontes 
de energia em vigor a janeiro de 2014. 

Não inclui custos de instalação.

soluções para 
renovação
Com a substituição de antigos sistemas de climatização 
poderá aumentar consideravelmente o conforto da sua 
habitação e diminuir na fatura anual de energia.

Os cálculos que a seguir se apresentam sobre as 
soluções homie para renovação da habitação baseiam-
se na substituição de uma caldeira GPL por sistemas 
de climatização mais eficientes, como as caldeiras de 
condensação a gás natural, bombas de calor ou biomassa.

apartamento
Área: 120 m2

Necessidade energética: 80 kW/m2 /ano
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kit
apartamento  gás natural

- Caldeira de Condensação Riello Residence  
Condens 25KIS

- Cronotermostato semanal Honeywell CM727

Fatura energética anual = 882 €

2.030 €
IVA INCLUIDO

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ao fim de 2,5 anos

909 €

Recuperação do investimento*

Poupança energética anual*

 G
AN

HO OBTIDO AO 5º AN
O

2.513 €

 G
AN

HO OBTIDO AO 10º AN
O

7.056 €

* face ao cenário descrito na pág. 60
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kit
apartamento  biomassa

- Recuperador de Calor T7 a água

Custo energético anual (lenha) =  480 €

2.844 €
IVA INCLUIDO

 G
AN

HO OBTIDO AO 5º AN
O

3.707 €

 G
AN

HO OBTIDO AO 10º AN
O

10.258 €

ANO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ao fim de 2 anos

1.310 €

Recuperação do investimento*

Poupança energética anual*

* face ao cenário descrito na pág. 60
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kit
apartamento  bomba calor

- Bomba de Calor inverter Technibel  
PHRT 16 + Depósito de Inércia

- Cronotermostato semanal Honeywell CM727

Fatura energética anual =  538 €

5.781 €
IVA INCLUIDO

 G
AN

HO OBTIDO AO 5º AN
O

482 €

 G
AN

HO OBTIDO AO 10º AN
O

6.745 €

ANO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ANO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ao fim de 4,5 anos

1.253 €

Recuperação do investimento*

Poupança energética anual*

* face ao cenário descrito na pág. 60
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2.844 €
IVA INCLUIDO

soluções para 
nova construção
Os exemplos seguintes pretendem comparar o custo de aquisição e os 
gastos energéticos a 5 e 10 anos de um equipamento de climatização 
tradicional, como é o caso da caldeira a gasóleo com radiadores, com uma 
solução mais eficiente composta por bomba de calor e chão radiante.

Não inclui custos de instalação.

moradia

Fatura energética: 45 € x 12 meses =  538€
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Área: 200 m2

Necessidade energética: 75 kW/m2 /ano

ANO  1   5   10

8.039 €

16.577 €

27.250 €

kit
moradia  caldeira a gasóleo

- Caldeira a gasóleo Riello + Radiadores 

5.904 €
INVESTIMENTO INICIAL (IVA INCLUIDO)

Fatura energética anual  =  2.135 €
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O
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kit
moradia  bomba de calor e  
chão radiante 
- Bomba de Calor Inverter Technibel PHRIE 155 + Controlo 

Modulante + Depósito de Inércia + Piso Radiante 

14.096 €
IVA INCLUIDO

ANO  1   5   10

14.726 € 17.246 €
20.395 €

Fatura energética anual =  630 €
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certificado 

Ao optar por soluções homie:

- Reduz os custos energéticos.

- Aumenta os níveis de conforto da sua família.

- Contribui para melhorar o nível de certificação 
energética da sua habitação.

- Valoriza a sua habitação junto do mercado 
imobiliário. 

Contribua para melhorar a certificação 
energética da sua habitação

Certificação energética
A Certificação Energética dos Edifícios 
é obrigatória e tem como objetivo 
incentivar a redução das necessidades 
energéticas dos mesmos. 

Nas novas construções, o desempenho energético dos 
equipamentos de climatização e de produção de águas quentes 
sanitárias são considerados para a atribuição da Classificação 
Energética dos Edifícios, que pode ir de A+ a G, sendo A+ a classe 
mais eficiente e a G a menos eficiente.  

Nos edifícios existentes, o certificado, para além de indicar a 
classe, inclui também sugestões de medidas de melhoria de 
desempenho energético e da qualidade do ar interior que o 
proprietário pode implementar para reduzir a fatura energética 
e melhorar a classificação da habitação.

eficiência

Saiba mais em www.homie.com.pt/eficiencia
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soluções de crédito vantajosas
Financiamento

A homie desenvolveu protocolos de forma a 
facultar as soluções de crédito mais vantajosas 
para financiar a aquisição de equipamentos de 
climatização. 

As poupanças energéticas mensais, obtidas com 
as soluções homie, permitem-lhe suportar o 
investimento/crédito efetuado.

Solicite-nos uma simulação do seu 
caso em www.homie.com.pt

Saiba mais em www.homie.com.pt/eficiencia



 
PARA A SUA HABITAÇÃO

mais informações em www.homie.com.pt

A homie utiliza tecnologias economizadoras de recursos 
naturais e baseadas em energias renováveis.

Contacte-nos para melhorar a climatização da sua casa 
e conseguir poupar na fatura energética.

Tel/Fax: +351 274 603 582 // geral@sertasol.pt
Filial: Queluz - Tlm: 966 931 643 / Filial: Covilhã - Tlm: 963 665 818

Apart. 44 - 6100 - Sertã

Sociedade de Aproveitamento de Energia, Lda


