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Apoio na Galiza para a 
instalação de caldeiras a 
biomassa florestal 
 
O Instituto Energético da Galiza abriu a 16 de abril os subsídios para o ano 2013 para 
projetos de energias renováveis. 

Esta convocatória conta com um orçamento de 2.100.000 euros, provenientes de 
fundos Feder Galiza 2007-2013 e do Fundo de Compensação Interterritorial. 

Entre as instalações subvencionadas encontram-se as de aquecimento e água 
quente que utilizem biomassa como combustível. Não serão financiados projetos que 
consistam unicamente em substituição de queimadores em caldeiras já existentes, 
nem geradores de ar quente, estufas de ar ou fogões de aquecimento. 

Os beneficiários das ajudas podem ser: particulares; empresas e profissionais 
autónomos, incluindo as empresas de serviços energéticos (ESE); fundações de 
caráter privado, associações, comunidades de proprietários e outras entidades sem 
fins lucrativos; agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas sem personalidade 
jurídica (comunidades de bens, sociedades civis, etc.). 

Fazem parte dos itens elegíveis os custos da caldeira e seus acessórios, o custo do 
sistema de armazenamento do combustível, o custo do sistema de alimentação de 
combustível, assim como a sua montagem e ações conexas. 

A quantidade máxima de financiamento será de 50€/kW quando se trate de caldeiras 
com uma potência menor ou igual a 40kW e de 40€/kW no caso de potências 
maiores de 40kW. 

A ajuda máxima por projeto será de 3.000€ quando se trate de caldeira com uma 
potência menor ou igual a 40kW e de 30.000€ no caso de potências superiores a 
40kW. 

A atribuição do apoio será efetuado por uma rigorosa ordem de reserva de fundos. 
Uma vez realizada a reserva de fundos, deverá ser apresentada obrigatoriamente o 
pedido de apoio nos cinco dias úteis seguintes, que será o início do processo e a 
confirmação da reserva dos fundos efetuados. 

A reserva de fundos poderá realizar-se até às 14:00 horas do dia 01 de outubro de 
2013, a não ser que se esgote a verba prevista antes dessa data. 

O texto completo da convocatória pode ser consultado aqui. 

Poderá encontrar mais informação sobre este e outros temas relacionados com a 
biomassa em www.silvaplus.com.  
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