
INCENTIVOS FINANCEIROS 
PORTugAl 2020 E A PROmOçãO dA ENERgIA SOlAR

Pretende realizar investimentos no seu negócio? Aproveite 
os incentivos financeiros deste programa e conte com o apoio 
especializado da Donauer Solar Systems e da  Global XXI para 
estudo, orçamentação, apresentação e submissão da 
candidatura dos seus projetos.

•	 Autoconsumo solar fotovoltaico
•	 Eletrificação solar de instalações 
•	 Sistemas de bombagem solar para  

irrigação de plantações 
•	 Sistemas de bombagem solar para  

abastecimento de bebedouros e tanques 
•	 Alimentação remota de energia   

(p.ex. para sistemas de comunicação) 
•	 Iluminação exterior
•	 Vedações eléctricas
•	 Energia solar térmica para geração de 

calor até 100ºC
•	 Água quente solar para lavagens

ExEmPlOS dE APlICAçãO
Venha conhecer o Portugal 2020, as regras,  
os mecanismos e fatores determinantes  
na atribuição dos fundos. Contamos consigo!

A energia solar é uma fonte renovável e independente dos  
aumentos dos preços de energia. Com o financiamento  
Portugal 2020 tem agora mais uma excelente oportunidade 
de instalar um sistema solar na sua empresa, apostando no 
futuro sustentável e aumentando a sua competitividade.

A Global XXI em parceria com a Donauer Solar Systems ajuda-o 
a encontrar apoio financeiro para os seus projetos de energia 
solar, através da preparação de candidaturas a sistemas de 
incentivos no âmbito do Programa de Portugal 2020.

Sessão esclarecimento  
07.05.2015

15:00 - 18:00 h 
Tektónica 2015  
FIL, Lisboa 
Stand 2A27 da 
Donauer Solar Systems

 
 
 

Apresentação do programa 
08.05.2015

15:00 - 15:30 h 
Tektónica 2015  
FIL, Lisboa 
no Espaço Comercial

Sessão esclarecimento 
08.05.2015

15:30 - 18:00 h 
Tektónica 2015  
na FIL, Lisboa 
Stand 2A27 da 
Donauer Solar Systems 

A participação é gratuita. O número de lugares é limitado 
e por ordem de chegada. Por favor viste também:

www.d-solarsystems.com   

 www.globalxxi.pt



Empresa

Rua Código Postal, local

Telefone E-mail

Pessoa de contacto Contacto direto

data preferêncial para a reunião local da instalação

SIm, quero saber mais sobre o incentivo e usufruir de um pré-diagnóstico gratuito do meu projecto:

INCENTIVOS FINANCEIROS 
PORTugAl 2020 E A PROmOçãO dA ENERgIA SOlAR

OFERTA 
pré-diagnóstico  
do seu projeto 


