
 

 

 

PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA ENERGÉTICA 

LISTA DE FORNECEDORES 

 

Adriano Teixeira & Vítor Gomes, Lda. 

Rua do Raio, 41 4710-923 

climareal2021@gmail.com | 925447551 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

 

 

Brajanela - Dulcineia Vilaça - Caixilharia em PVC, LDA 

Rua Dr. Edgardo Sá Malheiro, nº 132 R/C Esq., 4705-267 Ferreiros – Braga 

geral.brajanela@gmail.com | 253118170 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma a intervencionar) 

 

 

Casa Peixoto - Abílio Rodrigues Peixoto & Filhos SA 

Zona Industrial 1ª Fase 4935-231 

vitor.siva@casapeixoto.pt | 919050069 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

 

 

CASA SANTOS - José Manuel dos Santos & Filhos, Lda 

Bom Retiro, 17 4730-729 VILA VERDE 

geral@casasantos.com.pt | 917240500 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 
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Envolventesfera - Unipessoal, Lda - "SunEnergy Braga" 

Avenida General Humberto Delgado 572 4730-718 

braga@sunenergy.pt | 924079428 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

PlenoEnergia, lda 

Estrada da portela, 5 - 3 andar - escritorio 4 2790-113 

rodolfo.vacas@plenoenergia.pt | 214182066 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

Pichelaria Boavista, Lda 

Rua Padre Feliciano n.º140 4715-144 

pichelariadaboavista@hotmail.com | 253683662 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

 

 

RDS SERRALHARIA ALUMINIOS LDA 

Parque Industrial de Celeiros, lote nº 9, Fracção A, Talharinha 4705-827 

geral@rdsaluminios.com | 935814697 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma a intervencionar) 
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FonteSolar - Soluções Energéticas Unipessoal, Lda 

Rua Ana Teixeira da Silva nº 40 cave, Real 4700-254 Braga 

geral@fontesolar.com | 934780702 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

Agrobricmat, Lda 

Av. da Ribeira, n.º 1770 4720-526 AMARES 

agrobicmat@gmail.com | 968494624 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

Isobraga Unipessoal lda 

Rua do Agrelo n12 cave 4715-156 

isolamentosbraga@gmail.com | 912046786 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

 

 

SOPRO DE SABIO - Unipessoal LDA 

Rua José Maria Ottony, Nº 15 4715-309 

soprodesabio@sapo.pt | 919351935 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 
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Braga Oliva - A. De Oliveira Costa 

Rua dos Chãos nº 86 r/c 4710-230 

braga.oliva@gmail.com | 929054675 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

 

 

BRACARAPIPE, LDA. 

RUA DO ARINHO, PAV. A4 4705-629 SEQUEIRA BRAGA 

correia@bracarapipe.com | 253166061 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

 

 

Pingo de Sol,Lda 

Av. Alfredo Barros 78 – Fraião 4715-350 

braga@climastar.pt | 964126821 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

 

 

ConstrubyGrupoCasais Reabilitação e Construção Lda 

Rua do Anjo, nº 27, Mire de Tibães 4700-565 Mire de Tibães 

pedro.alves@constru.pt | 912840715 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 

• Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma a intervencionar) 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

mailto:braga.oliva@gmail.com
mailto:correia@bracarapipe.com
mailto:braga@climastar.pt
mailto:pedro.alves@constru.pt


 

 

HidroCNT - Instalações Mecânicas, Lda 

Rua do Anjo, n.º 27 4700 – 565, Mire de Tibães – Braga 

eurico.miranda@hidrocnt.com | 962185466 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

 

PICHELARIA DOS BISCAINHOS 

Rua dos Biscainhos, nº 65/67 4700-415 

pbiscainhos@gmail.com | 930548279 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

Lareiras do Minho - Sistemas de Aquecimento, Lda 

Praceta Escola do Magistério, nº31, Maximinos 4700-222 Braga 

lareirasminho@lareirasminho.mail.pt | 933262033 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

 

 

OPERTEC - Operação e Manutenção de Instalações, Lda. 

Praceta Padre Sena de Freitas Nº46 48,50, 4700-239 Braga 

tecnico.comercial@opertec.pt | 912841412 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 
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Undel - Engenharia Elétrica Lda 

Praceta Padre Sena de Freitas, n.º 46, 48 e 50, 4700 – 239 Maximinos 

undel@undel.pt | 253200400 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

PICHELARIA CLIDEVESA-UNIPESSOAL, LDª 

Rua das Barreiras, nº 24 4705 - 628 

clidevesa@sapo.pt | 966292784 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

ELECTRO NOVAL, LDA 

Rua Nova do Noval, 26 – Aveleda 4705-057 

electronoval@gmail.com | 253672351 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

 

 

Alfibraga Instalações Mecânicas, Lda. 

Rua Polidesportivo, nº4 4715-449 BRAGA 

geral@alfibraga.pt | 965028536 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

 

 

DINÂMICAPOLIS UNIP. LDA 

Rua do Operario Pav. D3 4700-008 

geral@dinamicapolis.com | 253694035 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

mailto:undel@undel.pt
mailto:clidevesa@sapo.pt
mailto:electronoval@gmail.com
mailto:geral@alfibraga.pt
mailto:geral@dinamicapolis.com


 

 

 

 

JPSR, LDA 

Rua de Pitancinhos Lote nº4 4700-007 Palmeira 

geral@jpsrclima.com | 965672311 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

Rumoplan 

Rua Quinta da Armada nº 117 4710-340 

geral@rumoplan.pt | 967617554 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

INOTECFIL - Climatização e Energias Renováveis, Unipessoal Lda 

Rua D. Rodrigo da Cunha, n.º 90, R/C 4715-179 Nogueira Braga 

geral@inotecfil.pt | 253067066 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

 

 

F. A. LIMA & FILHOS, LDA. 

RUA DR. DOMINGOS SOARESM, 30 4710-295 

limaefilhos@gmail.com | 964326867 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 

• Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma a intervencionar) 
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• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

BRAFOGÕES - FOGÕES DE SALA, LDA. 

Rua Avenida da Estrada nº 31- B R/C Lamas 4705-480 Lamas 

geral@brafogoes.pt | 965546678 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

 

 

Estores Solbraga,Lda 

Rua Engº Lagrifa Mendes, 29 r/c 4700-121 - BRAGA 

janelas-solbraga@sapo.pt | 965029660 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma a intervencionar) 

 

 

Rubicabsoluta, Lda 

Calçada da Bouça, n.º 4 4705-473 Escudeiros 

rubicabsoluta@gmail.com | 919519868 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

 

 

AMPLILUSTRA - UNIPESSOAL LDA 

Calçada da Bouça, n.º 4 4705-473 Escudeiros 

psbacalhau@hotmail.com | 919519868 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 
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Paulo Ricardo de Pinho Batista Ataíde 

Rua Campo das Parretas, 21 r/c esq 4700-418 

verticalkit.carpintaria@gmail.com | 939595010 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 

 

 

NMS Engenharia e Construção, Unipessoal, lda 

Rua da Veiga Sarrela, nº25, 4730-244 Lage, Vila Verde 

nelsonsousa@nmsengenharia.pt | 967160669 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 

• Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma a intervencionar) 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

Climiranda unipessoal, Lda 

Rua Luis de Camões nº57 4780-497 

aacmiranda2@sapo.pt | 252851304 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

 

 

Caixinog - caixilharia de alumínio, Lda 

Rua das Flores nº5 A 4715-187 

caixinog@gmail.com | 919618344 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 
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CAIXIAVE - Indústria de Caixilharia, SA 

Rua Sol Poente, Nº 125, Apartado 7066 4764-908 

pedro.maciel@caixiave.pt | 252490670 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

 

 

Joaquim Gomes Matos  

Rua de Caldelas 4755-302 

joaquim.jgmatos@gmail.com | 962313766 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• "Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

 

Helder Catarino Martins - Pichelaria, Climatização, Renováveis, Unipessoal LDA 

Rua Cândido de Sousa nº10 2ºesquerdo 4710-503 Braga 

hm_aquecimento@sapo.pt | 919957798 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 

• Instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia 

renovável para autoconsumo 

 

Sérgio Miguel Araújo unipessoal lda 

Rua dos Emigrantes nº31 4710-806 Braga 

allenergy.sa@gmail.com | 963030867 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

• Sistemas solares térmicos 
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SpaceDetails, Unipessoal Lda 

Travessa Francisco sousa nº9 Areias 4750-249 Braga 

geral@spacedetails.com | 967116012 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

 

RafaConstruções 

Rua dos espessandes, nº 9 4705-475 Braga 

rafarafaconstrucoes@gmail.com | 925737115 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Substituição de janelas não eficientes por janelas eficientes, de classe energética 

mínima igual a “A” 

• Aplicação ou substituição de isolamento térmico na envolvente do edifício de 

habitação e/ou a substituição de portas de entrada 

• Isolamento térmico em coberturas, paredes e pavimentos (exteriores e interiores) 

• Portas de entrada exteriores e de patim (portas de fração autónoma a intervencionar) 

 

CLIMASOLUTIONS-Unipessoal, Lda 

Travessa Santa Ana, nº70 4815-354 Guimarães 

geral@climasolutions.pt | 252086177 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO: 

• Instalação de sistemas de aquecimento e/ou arrefecimento ambiente e de águas 

quentes sanitárias (AQS), de classe energética “A” ou superior 

• Bombas de calor; caldeiras e recuperadores a biomassa com elevada eficiência 

mailto:geral@spacedetails.com
mailto:rafarafaconstrucoes@gmail.com
mailto:geral@climasolutions.pt

