
 
 

VISÃO GERAL DOS APOIOS FINANCEIROS MUNICIPAIS E ESTATAIS 
 
 
MEDIDAS DE APOIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS 
  
A Cidade de Dudelange faz questão de apoiar os seus concidadãos e as suas concidadãs e já colocou á 
sua disposição toda uma série de medidas. A atual crise energética e climática afeta-nos a todos! 
Cada um de nós sente as suas consequências no seu dia a dia. Há muitos anos que o município de 
Dudelange concede apoios financeiro aos seus habitantes, em complemento dos apoios concedidos 
pelo Estado. Aqui, encontrará uma visão geral dos apoios municípais e estatais a que tem direito. 
Estes subsídios dizem respeito á energia, á mobilidade e ás ajudas sociais, tais como fontes de energia 
renováveis, renovação da casa, aconselhamento energético gratuito, apoio financeiro para a compra 
de uma bicicleta ou de um veículo elétrico, bem como ás várias formas de apoio para famílias de 
baixos rendimentos. O nosso Departamento de Ecologia (Service écologique) e a nossa Casa Social 
(Maison sociale) encontram-se á sua disposição para mais informações. 
 
Dan Biancalana, Presidente da Câmara Municipal  
 
 
SUBSÍDIOS MUNICIPAIS 
  
O município de Dudelange concede um apoio financeiro adicional ao apoio do Estado.  
 
1. Primeiro, efetue o seu pedido de subsídio junto dos serviços do Estado (www.guichet.lu). 
2. Apresente o seu pedido no Departamento de Ecologia (Service écologique) do município de 
Dudelange juntamente com o seu processo, indicando o apoio fianceiro consentido pelo Estado.  
 
MAIS INFORMAÇÕES 
Service écologique 
Maison Verte, 25 rue Jean Jaurès, L-3490 Dudelange  
Tel.: 516121-263/-264, ecologie@dudelange.lu 
 
 
CONSTRUÇÃO E RENOVAÇÃO 
 
RENOVAÇÃO ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL  
O município de Dudelange concede um apoio financeiro adicional 
de 20% do apoio financeiro do Estado para: Aconselhamento energético 
de 25% do apoio financeiro do Estado para o isolamento de: 
• Paredes externas (isolamento externo) 
• Paredes interiores (isolamento interior) 
• Parede contra o solo ou área não aquecida 
• Telhado inclinado ou plano 



• Laje superior contra área não aquecida 
• Laje inferior contra área não aquecida 
• Janelas e portas (vidros e caixilhos) exceto porta de entrada 
• Ventilação mecânica controlada 
 
INSTALAÇÕES TÉCNICAS QUE VALORIZAM AS FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEIS 
O município de Dudelange concede um apoio financeiro adicional  
de 10% do apoio financeiro do Estado para a construção de habitação sustentável 
de 25% do apoio financeiro do Estado para: 
• Instalação solar térmica (água quente sanitária) 
• Instalação solar térmica com suporte de aquecimento 
• Sistema solar fotovoltaico 
• Instalação solar (coletor híbrido) 
• Bomba de calor geotérmica 
• Bomba de calor ar-água 
• Caldeira a péletes ou aparas de madeira 
• Caldeira a lenha 
• Salamandra a péletes  
 
PEDIDOS DE SUBSÍDIOS 
www.dudelange.lu > formulários administrativos 
  
ENERGIA SOLAR 
Faça uma estimativa do seu potencial de energia solar: 
www.dudelange.lu/index.php/cadastre-solaire 
 
ACONSELHAMENTO ENERGÉTICO DE BASE, NEUTRO E GRATUITO 
Antes de iniciar o seu projeto de renovação energética, deve obrigatoriamente mandar efetuar um 
conceito de energia, a fim de poder beneficiar dos apoios municipais e estatais. A Klima-Agence 
fornece-lhe todas as informações necessárias. O consultor da Klima-Agence pode também elaborar 
uma avaliação do isolamento térmico da sua casa. Os municípios membros da Associação 
Intermunicipal STEP, juntamente com a Klima-Agence, disponibiliza-lhe este aconselhamento 
energético de base, neutro e gratuito. O consultor da Klima-Agence analisa, entre outros, o seu 
sistema de aquecimento, examina o seu consumo de energia térmica e elétrica e faz sugestões sobre 
como otimizar a sua situação energética e como implementar a utilização de energias renováveis. 
Faça a sua marcação com um consultor da Klima-Agence através do telefone 8002 1190. 
 
MAIS INFORMAÇÕES: www.klima-agence.lu 
 
ELETRODOMÉSTICOS 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS ELETRODOMÉSTICOS  
 
SUBSTITUIÇÃO DE UM ELETRODOMÉSTICO 
O município de Dudelange concede um apoio financeiro adicional  
de 15% do preço de aquisição: 
• Frigorífico (classe energética A-C) 
• Congelador (classe energética A-C) 
• Máquina de lavar roupa (classe energética A-C) 
• Máquina de secar roupa (classe energética A+++) 
 
 

http://www.dudelange.lu/
http://www.dudelange.lu/index.php/cadastre-solaire
http://www.klima-agence.lu/


REPARAÇÃO DE UM ELETRODOMÉSTICO 
Subsídio concedido por família, de 5 em 5 anos, até 50% dos custos de reparação, até um máximo de 
100 euros para: frigorifico, congelador, aparelho combinado frigorífico/congelador), máquina de lavar 
louça, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa.  
 
PEDIDOS DE SUBSÍDIOS 
www.dudelange.lu > formulários administrativos 
 
MAIS INFORMAÇÕES  
• www.guichet.lu 
• www.klima-agence.lu 
• www.enoprimes.lu 
• www.zesumme-spueren.lu 
 
 
MOBILIDADE 
  
O município de Dudelange concede um apoio financeiro adicional para: 
 
• Bicicleta nova normal ou assistida por pedal (E-bike) : 50% do apoio financeiro estatal  
   (máx. 150 euros). 
 
• Capacete de bicicleta novo em caso de compra simultânea com um velocípede normal  
   ou um velocípede assistido por pedal: 25 €. 
 
• Automóvel novo (100% elétrico): 10% do apoio financeiro do estado (máx. 500 €). 
 
• Veículo ligeiro novo (100% elétrico): 10% do apoio financeiro do Estado (máx. 100 €). 
 
• Private charging terminals: 25% of the State subsidy (maximum 300 to 412.50 €). 
 
PEDIDOS DE SUBSÍDIOS 
www.dudelange.lu > formulários administrativos 
  
 
APOIOS SOCIAIS 
 
SUBSÍDIO DE CUSTO DE VIDA E PRÉMIO DE ENERGIA  
As famílias com rendimentos modestos podem, sob determinadas condições, solicitar um subsídio de 
custo de vida junto do  
Fonds national de Solidarité (FNS) 
8-10 rue de la Fonderie, L-1531 Luxemburgo 
Tel.: 49 10 81 1 
 
SUBSÍDIOS MUNICIPAIS 
*NOVO* 
Subsídio de custo de vida: 50% do apoio financeiro do Estado (em vez de 25%) 
Prémio de energia: 25% do apoio financeiro do Estado (válido a partir do final de 2023). 
  
 
 

http://www.dudelange.lu/
http://www.dudelange.lu/


SUBSÍDIO COMPENSATÓRIO PARA IMPOSTOS MUNICIPAIS  
concedido de acordo com o subsídio de custo de vida atribuído pelo Estado. 
Maison sociale de la Ville de Dudelange  
27 rue du Commerce L-3450 Dudelange 
Tel.: 51 61 21 -724 
 
SUBSÍDIO DE RENDA DE CASA 
Um subsídio, a pedido, e sob determinadas condições, para ajudar as famílias com baixos 
rendimentos a arrendarem um alojamento decente. 
Service des aides au logement du ministère du Logement 
11 rue de Hollerich L-1741 Luxembourg  
Tel.: 8002 1010 
 
Existem outras ajudas para apoiar as famílias. 
Mais informações: 
• Maison sociale de la Ville de Dudelange, Tel.:  51 61 21 -724 
• Serviços do Estado: www.guichet.lu 
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