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Canal Serviços Portal das Energias Renováveis 

Lançamento (01/03/09) 
 

 

1. Finalidade 
Este espaço serve para a divulgação de empresas e serviços relacionados com as energias 
renováveis ou eficiência energética. 
 

2. Quem pode inserir? 
Qualquer empresa com actividades nas energias renováveis ou eficiência energética que 
disponha de um endereço URL (Website). 
 

3. Custos 
Actualmente a presença de qualquer marca ou empresa não tem custos associados.  
 

4. Duração e limites 
Duração da máxima da presença de cada banner 3 meses (com eventual opção de 
continuação). 
 
O canal de serviços está limitado ao espaço disponível (actualmente 560 x 880 px). 
 

5. Disponibilidade 
O Canal está disponível online 24h por dia 365 dia por ano, salvo as excepções referidas no n.º 
9.Responsabilidades. 
 
Novas inserções estão limitadas ao espaço disponível no canal. 
 

6. Como inserir 
Para inserir o seu banner ou logo neste canal do PER carregue no quadrado onde pretende 
inserir o seu logo/banner (este definirá o canto superior esquerdo do anúncio) enviando de 
seguida um e-mail com a dimensão pretendida.  
 
Nota: alguns espaços podem estar constrangidos por dimensões específicas dependendo do 
espaço disponível no momento do pedido, não sendo por isso garantida a posição escolhida. 
Nesses casos será proposto um espaço alternativo equivalente dentro das disponibilidades 
existente. 
 
 

7. Formatos possíveis 
Na página de serviços: Banner estático ou logo.  
No interior do zoom: Banner dinâmico ou logo. 
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8. Dimensões 
Combinação 40x40 px com os seguintes limites:  

• Mínimo 40 x 40 px   

• Máximo 160 x 160 px  
 
Formatos disponíveis: 

1: 40 x 40 px

2: 80 x 80 px

3: 120 x 120 px

4: 160 x 160 px

Logo

Logo

Logo

Logo

Empresa
Breve descrição da
empresa

URL

Zoom

Logo

 
 
 

9. Responsabilidades 
O PER garante a disponibilidade do espaço solicitado durante o prazo de 3 meses, sem 
encargos para o requerente, no entanto o PER reserva-se o direito a interromper o acesso ao 
Canal Serviços por razões técnicas, de gestão ou outras, pelo tempo que seja necessário, não 
podendo ser imputáveis responsabilidades pela suspensão do acesso nos casos que não 
sejam da responsabilidade do mesmo. 
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10. Link do canal 
http://www.energiasrenovaveis.com/AreaGeral.asp?ID_area=59&tipo_area=  

 

 

11. Dúvidas&Questões 
No caso de existirem dúvidas ou alguma questão relativamente ao Canal Serviços, envie um e-
mail para mail@energiasrenovaveis.com com o Assunto: Dúvidas Canal Serviços. 

 


