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1.0 INVESTOR CONFIDENCE PROJECT 

O Investor Confidence Project (ICP) Europe, é uma iniciativa de Eficiência Energética (EE) destinada a 

superar barreiras do mercado de investimento, que têm reiteradamente sido identificadas como os 

principais obstáculos para o massificar de investimentos em EE na Europa, pela Agência Internacional 

de Energia, o Buildings Performance Institute Europe / BPIE, o Energy Efficiency Financial Institutions 

Group, bem como outras entidades envolvidas em eficiência energética na Europa. 

A iniciativa baseia-se na bem-sucedida experiência homóloga dos Estados Unidos, que tem sido 

referenciada, como uma abordagem que utiliza melhores práticas, pelo Energy Efficiency Financial 

Institutions Group e pela Agência Internacional de Energia. 

O projeto é apoiado pelo Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação - 

Horizonte 2020, e pela Stiftung Family Foundation, e pretende estabelecer-se como um sistema de 

acesso aberto, a nível da UE, para fornecer economias mais estabilizadas, previsíveis e fiáveis e 

permitir um maior investimento privado através de um mercado mais eficiente e transparente. 

No centro do sistema estão os protocolos do ICP Europe que fornecem uma orientação abrangente e 

robusta para o desenvolvimento dos projetos a nível europeu, permitindo que as entidades que 

atuam neste mercado simplifiquem drasticamente os processos de desenvolvimento dos seus 

projetos de eficiência energética. 

Este é o protocolo Direcionado Terciário, um dos seis que compõem o sistema ICP Europe, que 

juntamente com o documento de Especificações para o Desenvolvimento de Projetos (Project 

Development Specification - PD) compilam todas as informações relevantes e de apoio, assim como 

as melhores práticas para a aplicação do sistema. Estes são apoiadas por um conjunto de 

ferramentas, documentação e softwares que facilitam a aplicação do mesmo. Ao longo deste 

documento são fornecidas referências a secções relevantes da Project Development Specification, 

indicadas como [PD Sec X.X]. 

A Diretiva de 2010 sobre Desempenho Energético dos Edifícios e a Diretiva de 2012 sobre a Eficiência 
Energética são a principal legislação da UE relacionada com a redução do consumo energético dos 
edifícios (ver secção 4.2.5 da Project Development Specification). Todas as metodologias e 
procedimentos, em todos os protocolos ICP, tiveram em consideração os requisitos destas leis base. 

1.1 PROTOCOLO – DIRECIONADO TERCIÁRIO  

Este protocolo foca-se em edifícios de serviços, que estão entre as infraestruturas com maior 

consumo de energia, e porque tendem a apresentar padrões de uso relativamente consistentes. Este 

protocolo destina-se a Projetos Direcionados, incluindo medidas únicas ou conjuntos reduzidos de 

medidas de racionalização de energia (MRE), aplicadas a um ou a um pequeno número de edifícios, e 

que se concentram em apenas uma ou poucas utilizações finais do edifício, tais como a substituição 

de iluminação, de sistemas de controlos ou do sistema de AVAC. Não devem existir quaisquer efeitos 

interativos entre as medidas. A exceção aplica-se a projetos de iluminação em que pode existir 

interações entre as medidas de iluminação e as cargas de aquecimento e arrefecimento - ou seja, 

uma melhoria significativa na eficiência da iluminação de um edifício irá reduzir os ganhos térmicos 

e, portanto, potencialmente reduzir as cargas de arrefecimento, mas aumentar as cargas de 

aquecimento. Este protocolo não se destina a renovações integrais de edifícios.  
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O Protocolo Direcionado Terciário permite a utilização de diversos métodos de cálculo transparentes 

(“open-book”), e baseia-se na medição de verificação parcial ou total das medidas de racionalização 

de energia (MRE) aplicadas (Opção A do IPMVP: Medição Isolada da MRE: Medição de parâmetros 

chave e Opção B: Medição Isolada da MRE: Medição de todos os parâmetros). No entanto, estas 

abordagens podem não ser apropriadas para edifícios que necessitem de uma abordagem mais 

holística, que possam exigir o uso de simulação energética para determinar a poupança de energia, 

bem como a Opção C do IPMVP: Toda a instalação para a medição e verificação das economias. No 

caso de um edifício que necessite dessa abordagem global, devem se usado o Protocolo Grande 

Terciário ou Standard Terciário.   

Os protocolos destinam-se a ser considerados como requisitos mínimos, para uma análise financeira 

de qualidade e de, melhores práticas para manter, medir e verificar as economias de energia, e não 

como uma análise exaustiva de todas as técnicas disponíveis. Cada secção do documento estabelece 

esses requisitos mínimos e disponibiliza métodos e ferramentas adicionais que podem ser usados 

para melhorar a fiabilidade da estimativa e a medição de economias energéticas. A checklist 

fornecida como parte integrante deste documento destina-se a ser incluída na documentação do 

projeto. Os fornecedores são convidados a autocertificar-se que cumpriram os requisitos referidos e 

a indicar que métodos alternativos utilizaram. Também é fornecido um glossário dos principais 

termos utilizados neste protocolo.  

Este documento irá evoluir ao longo do tempo. Alguns métodos podem passar de uma categoria 

"adicional" ou "recomendada" para um requisito standard. Os membros do ICP convidam 

engenheiros, proprietários de edifícios, programadores de software, potenciais financiadores e 

investidores, e outros, a testar e a melhorar os protocolos, através da sua utilização em projetos de 

reabilitação energética e da partilha dos seus resultados.   

Ao longo deste documento, é feita referência a normas, orientações e referências europeias e 

internacionais consideradas relevantes para os requisitos do protocolo. Sempre que estiver 

disponível uma norma, orientação ou referência nacional relevante, poderá ser usada como um 

recurso alternativo opcional à norma europeia ou internacional. As normas nacionais relevantes são 

apresentadas no Anexo A. As referências são apresentados em itálico, seguidas de um número de 

referência específico entre parêntesis retos (por exemplo, "[2a]") que pode ser usado para localizá-

las no Anexo A.  

À medida que os resultados o justificarem e os recursos permitirem, o ICP irá expandir-se para 

desenvolver protocolos para tipologias edifícios e utilizações adicionais.   
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1.2 ENQUADRAMENTO DO PROTOCOLO  

A estrutura do protocolo ICP encontra-se dividida em cinco categorias, que são concebidas para 
conjuntamente representar todo o ciclo de vida de um projeto de eficiência energética bem 
concebido e bem executado: 
 

1. Determinação do Consumo de Referência (Baselining) 
a Principais requisitos 
b Análise tarifária, consumo de energia, perfil de carga, série de dados 

2. Cálculo de Economias no contexto do Protocolo   
3. Projeto, Intervenção e Verificação 
4. Operação, Manutenção e Monitorização 
5. Medição e Verificação (M&V) 

 
Para cada categoria, o protocolo estabelece requisitos mínimos, incluindo: 
 

● Elementos 
● Procedimentos 
● Documentação 

 
A tabela seguinte fornece uma visão geral dos requisitos em cada fase do processo do ICP. Para 
cumprir integralmente os requisitos do ICP, a tabela não deve ser utilizada de forma isolada no 
desenvolvimento do projeto, mas sim em conjunto com todo o protocolo e as secções de apoio 
relevantes na Project Development Specification. 
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Tabela 1 Síntese do Protocolo: Direcionado Terciário  

Fase Objetivo Tarefa Descrição 

D
e

te
rm

in
aç

ão
 d

o
 C

o
n

su
m

o
 d

e 
R

ef
er

ên
ci

a 

Determinar o 
consumo atual de 
energia, que 
servirá de base 
para os cálculos 
das economias 

Recolher 
informações 
sobre o consumo 
de energia 
referente à MRE 

Recolher dados e tarifas de todas as fontes de energia relacionadas com as 
MRE propostas, de modo a sustentar o cálculo do consumo de referência e das 
economias. Recolher dados de consumo de energia associados às MRE propostas. 
Determinar perfis de carga, se estiverem em vigor encargos de potência ou preços 
por período tarifário que possam ter impacto sobre as potenciais economias 
financeiras 

Determinar o 
consumo de 
referência isolado 
da MRE 

Identificar as variáveis independentes que afetam o consumo de energia das MRE 
(por exemplo, clima, ocupação) e calendarizar dados para coincidirem com o 
período de referência. Se relevante para as MRE normalizar o consumo de 
referência utilizando dados das variáveis independentes e estabelecer a precisão, a 
fim de validar a robustez dos dados.  

Realizar auditoria 
energética para 
identificar MRE 

Recolher informação técnica do edifício, dados operacionais e de desempenho, 
que serão utilizados como entrada do cálculo energético. Identificar as 
características do consumo de referência dos equipamentos (carga, horas de 
utilização, constante/variável) para apoiar na determinação das poupanças e no 
processo de e Verificação (M&V). Listar ajustes periódicos (alterações espectáveis 
no consumo de energia) e ajustes não-periódicos (alterações inesperadas, e.g., a 
alteração do tipo de utilização do espaço) que serão usados para ajustar o consumo 
de referência durante o processo de Medição e Verificação (M&V). Elaborar as 
descrições das Medidas de Racionalização de Energia (MRE). 

C
ál

cu
lo

s 
d

e 
p

o
u

p
an

ça
s 

Avaliar as 
intervenções 
propostas 

Realizar cálculos 
com base em 
folha de cálculo 
para as MRE 
 

Preparar informação de base para os cálculos baseada em observações e dados 
medidos no local. Desenvolver um sistema transparente (“open-book”) de cálculos 
de poupança, realizados por um técnico devidamente qualificado; contabilizar os 
efeitos interativos para projetos de iluminação nos cálculos. Calibrar as poupanças 
em relação às estimativas de uso final de energia ou ao consumo. Documentar 
processo de cálculo, fórmulas e pressupostos. 

Desenvolver 
pacote de 
investimentos 
 

Definir os critérios de investimento exigidos pelo investidor, e preparar um 
conjunto inicial de MRE. Preparar uma estimativa preliminar de custos 
hierarquizando as MRE (o pacote final de investimento deve basear-se em 
propostas contratualizadas), e estabelecer o desempenho financeiro de cada 
medida individualizada e, em seguida, como um pacote. Preparar um relatório final 
resumindo as MRE, especificidades de implementação, economias projetadas e 
todas as informações de apoio. 

P
ro

je
to

, I
n

te
rv

e
n

çã
o

 e
 

V
er

if
ic

aç
ão

 

Garantir que as 
MRE são 
implementadas 
corretamente e 
de que as 
economias 
podem ser 
alcançadas 

Executar 
atividades 
de Verificação do 
desempenho 
operacional (OPV) 

Designar um especialista de OPV (“Operational Performance Verification”), 
devidamente qualificado. O especialista irá desenvolver tarefas de OPV (verificação 
de projeto de execução, submissões e alterações ao projeto e realização de 
inspeções visuais e testes de desempenho funcional das MRE). Documentar os 
resultados sob a forma de um relatório de OPV acompanhado de uma declaração 
de conformidade. 

Fornecer 
orientações 
sobre MRE  

Formar os operadores do edifício na operação de novos sistemas e equipamentos, 
e nos objetivos de desempenho energético. 

O
p

er
aç

ão
, M

an
u

te
n

çã
o

 e
 

M
o

n
it

o
ri

za
çã

o
 

Garantir o 
desempenho 
segundo as 
especificações 

Desenvolver 
procedimentos de 
Operação 
Manutenção e 
Monitorização 
(OM&M) 

Sempre que as poupanças de energia garantam o orçamento necessário para 
a monitorização automatizada do sistema ou para o re-comissionamento periódico, 
selecionar o regime de gestão contínuo, incluindo o plano para a deteção e 
correção de falhas. Reunir relatórios periódicos de desempenho para comparar o 
desempenho real com as projeção de poupança previstas. 

Fornecer 
orientações 
sobre o 
funciamento das 
MRE  

Desenvolver o Manual do Operador - este deve incluir a atribuição de 
responsabilidades para problemas de desempenho/ações de correção, planos de 
manutenção e registo de serviços, garantias para novos equipamentos, bem como 
quaisquer KPIs ou metas. Formar os operadores do edifício num programa de apoio 
de OM&M abordando os locatários se apropriado. 

M
ed

iç
ão

 e
 

V
er

if
ic

aç
ão

 

Validar a 
poupança e 
eficácia das MRE, 
pós-instalação 

Cumprir a Opção 
A ou B do IPMVP 

Designar um profissional de M&V externo devidamente qualificado e desenvolver 
um plano de M&V pré-intervenção. Recolher dados de pré- e pós-intervenção, e 
verificar as economias para os projetos de eficiência energética, com base em 
economias previstas, e tendo em consideração os ajustes periódicos e não-
periódicos. Análise de documentos e resultados sob a forma de um relatório de 
M&V. 
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2.0 DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE REFERÊNCIA – PRINCIPAIS 
REQUISITOS 

Um consumo de referência tecnicamente robusto e um consumo de referência específico para uma 
medida fornecem um ponto de partida essencial para a projeção exata das potenciais economias 
energéticas, bem como para a medição após a intervenção e/ou retro-comissionamento. No âmbito 
da Opção A ou B do IPMVP, é desenvolvida o consumo de referência isolado da MRE que é específico 
para as MRE propostas. O consumo de referência tem de definir a quantidade expectável de 
combustível e energia elétrica que um sistema do edifício ou a uso final venham a utilizar durante 
um período representativo (consulte "Período de Medição" na secção 2.1 abaixo), bem como 
qualquer energia renovável que seja gerada e utilizada no local. Deve ser considerado o impacto das 
variáveis independentes, como o clima, a ocupação e os horários de funcionamento, quando estas 
tenham impacto no consumo de referência. 

2.1 ELEMENTOS  

● Consumo de referência isolado da MRE: O(s) consumo(s) de referência específico(s) para as 
MRE propostas. Base para as estimativas de poupanças segundo a Opção A ou B 
do IPMVP (consulte o IPMVP (secção 4.7.1) para obter orientação) e utilizado 
posteriormente para calcular as poupanças de energia alcançadas. O consumo de referência 
deve ser comparado com cálculos expeditos ou economias estimadas anteriormente em 
projetos similares para garantir a razoabilidade. [PD Sec 4.2.6] 

● Características das MRE: para as MRE propostas, deverão ser documentados as 
componentes carga e horas de utilização, e se esses componentes são constantes ou 
variáveis. O(s) consumo(s) de referência definidos deverão ser complementadas por todas as 
informações disponíveis, incluindo inventários de equipamentos e desempenho operacional, 
e deve(m) ser consistente(s) com o consumo de energia por uso final calculado. [PD Sec 
4.2.6] 

● Fronteira de medição: deve ser fornecida uma definição clara da fronteira de medição. A 
fronteira pode ser definida em torno de um equipamento específico, uma combinação de 
equipamentos que compreenda um subsistema do edifício, ou um uso final específico. A 
fronteira de medição também deve considerar se o equipamento ou uso final é uma carga 
constante ou variável, ou tem um horário de funcionamento constante ou variável. [PD Sec 
4.2.6 e 9.2.1] 

● Efeitos interativos (apenas MRE de iluminação): tal como referido na secção 1.1 do 
presente documento, este protocolo destina-se a medidas sem efeitos interativos. A exceção 
são as MRE de iluminação, em que pode haver interações com cargas de aquecimento e 
arrefecimento. Nos casos de utilização deste tipo de medida, deve ser adotada uma das 
seguintes abordagens: 

a. O impacto sobre as cargas de aquecimento e arrefecimento deve ser estimado para 
cada estação do ano, utilizando cálculos de aquecimento e 
arrefecimento convencionais. O resultado deve ser apresentado como uma 
percentagem da poupança de energia de iluminação, e as poupanças totais de 
energia devem ser revistas em conformidade; ou   

b. O impacto sobre as cargas de aquecimento e arrefecimento deve ser estimado 
utilizando a metodologia simplificada descrita abaixo. O resultado deve ser 
apresentado como uma percentagem da poupança de energia de iluminação, e as 
poupanças totais de energia devem ser revistas em conformidade; ou 

c. A fronteira de medição deve ser expandido para incluir os efeitos interativos. [PD Sec 
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4.2.7] 

● Parâmetros medidos e estimados: a medição setorizada (sub-medição) é um método 
preciso para medir o consumo de energia por utilizações finais. No entanto, a Opção A pode 
ser aplicada a medidas mais "simples", onde se espera que, pelo menos, um dos parâmetros 
seja razoavelmente constante e consistente e, portanto, possa ser estimado. Ao considerar 
uma abordagem no âmbito da Opção A, e quais as variáveis a estimar, deve-se considerar a 
quantidade de variação no consumo de referência ou o impacto energético que as variáveis 
têm sobre as MRE, antes de se definir quais as variáveis a estimar. As estimativas devem 
basear-se em fontes fiáveis, bem documentadas, com um elevado grau de confiança. Estas 
estimativas nunca se devem basear em regras práticas sem fundamento, fontes proprietárias 
(“Black box") ou "estimativas de engenharia". Têm de ser medidos os parâmetros-chave que 
não sejam consistentes (e que não devem, portanto, ser estimados). Isto inclui, tipicamente, 
parâmetros como a capacidade, eficiência ou operação - essencialmente, todos os 
parâmetros que representem uma percentagem significativa da incerteza das poupanças. 
Nos casos em que estiverem replicadas diversas versões da mesma MRE, dentro da fronteira 
de medição, é permitida a amostragem (ver secção 4.7 do IPMVP). [PD Sec 9.2.4] 

● Período de medição: O período do consumo de referência deve representar adequadamente 
todas as condições operacionais de um ciclo de funcionamento normal para os parâmetros 
relevantes da MRE (ver secção 4.5.2 do IPMVP). Os parâmetros podem ser medidos 
continuamente ou medidos periodicamente durante curtos períodos. A frequência de 
medição será determinada pela variação esperada no parâmetro. Para utilizações finais 
dependentes de condições climáticas, ou utilizações finais que se alteram de acordo com 
outras variáveis independentes, o período de medição deve abranger um período que 
abranja as cargas mínimas e máximas. [PD Sec 9.2.1] 

● Dados meteorológicos: nos casos em que o clima afete o consumo de referência, para o 
período de referência definido, recolher os dados meteorológicos (pelo menos os graus-dia 
de aquecimento e arrefecimento) da estação meteorológica mais próxima, ou de medição 
local, com um intervalo de tempo que coincida com o intervalo do consumo de energia. [PD 
Sec 4.2.3] 

● Dados de ocupação: nos casos em que a ocupação afete significativamente o consumo de 
referência, para o período de referência definido, obter do locatário e/ou proprietário ou do 
operador do edifício, as taxas de ocupação, utilizações do espaço e horários de 
funcionamento, seguindo os requisitos estabelecidos na norma EN 16247-2 Energy Audits - 
Part 2: Buildings (secção 5.3.2) [2b]. Deve ser incluída, quando pertinente, a informação 
sobre os locatários (por exemplo, a natureza do seu contrato de locação, tipo de negócio, 
tempos de ocupação), e uma avaliação de como os padrões de ocupação afetam o consumo 
de energia. [PD Sec 4.2.4] 

● Dados dos ativos do edifício: estas informações serão específicas para a(s) MRE e sistemas 
envolvidos no projeto e, portanto, não é necessário incluir um conjunto de dados 
abrangente de todos os sistemas do edifício. Área total exata do pavimento (para espaços 
climatizados e não climatizados), seguindo as orientações fornecidas pela EN ISO 13790: 
2008 Energy performance of buildings – Calculation of Energy use for space heating and 
cooling (secção 3.2.6) [2a], e especificações de materiais/inventários baseados nos projetos 
de execução (por exemplo, detalhes de equipamento de AVAC), seguindo os requisitos da 
norma EN 16247-2 Energy Audits - Part 2: Buildings  (secção 5.3.2 e no anexo D) [2c]. Esta 
informação é necessária como referência para futuras adaptações que possam vir a ser 
realizadas aos ativos do edifício. [PD Sec 4.2.5] 

● Precisão: Obter um resultado aceitável dos testes de ajuste (goodness of fit) entre a 
variabilidade dos dados energéticos com as variáveis independentes, seguindo a 
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metodologia do IPMVP (ver Volume I do IPMVP 2012, Anexo B). O valor de R2 ajustado será 
de pelo menos 0,75 e um CV [RMSE] deve ser inferior a 0,2, sujeito a circunstâncias 
excecionais; caso a relação causal esteja fora dos limites, deverão ser descritas tais 
circunstâncias excecionais.   

2.2 PROCEDIMENTOS 

1. Recolher dados de energia, dados operacionais/de desempenho e dados dos ativos do 
edifício específicos para a(s) MRE e sistemas incluídos na medida. Identificar quais as 
variáveis independentes que são consideradas mais importantes, com base no tipo de 
edifício e utilizações dos espaços. 

2. Para MRE de iluminação, identificar se existem quaisquer efeitos interativos sobre as cargas 
de aquecimento e arrefecimento e, se estes forem significativos, devem ser 
estimados conforme descrito na secção 2.1, ou a fronteira de medição deve ser alargada 
para os incluir. 

3. Se necessário, calendarizar os dados das variáveis independentes fazendo coincidir com o 
período definido para o consumo de referência. 

4. Normalizar o consumo de referência em função das variáveis acima identificadas para 
desenvolver o consumo de referência isolado da MRE, usando a metodologia descrita na 
norma ISO 50006: 2014 Energy Management Systems – Measuring Energy Performance 
Using Energy Baselines and Energy Performance Indicators (Annexo D) [2e]. Sempre que seja 
considerado que as variáveis independentes não têm um efeito significativo sobre o 
consumo de referência a normalização não é necessária. No entanto, deve ser fornecida uma 
justificação clara para esta decisão, incluindo uma estimativa do impacto sobre as poupanças 
de energia. 

5. Definir as características do consumo de referência do equipamento ou do uso final, 
separando as componentes carga e horas de utilização, e se estas componentes podem ser 
consideradas constantes ou variáveis. Esta definição irá fornecer informação para o processo 
de medição e verificação. 

6. Criar uma lista de fatores de ajuste periódico específicos do projeto para ser aplicada num 
futuro processo de medição e verificação, analisando também os tipos de potenciais ajustes 
não-periódicos que possam ser necessários. 

2.3 DOCUMENTAÇÃO  

As informações a seguir são necessárias para todos os projetos: 

● As datas de início e fim do período do consumo de referência isolado da MRE e as razões 
pelas quais esse período foi selecionado.  

● Desenhos do edifício, inventários de equipamentos, especificações de sistema e de 
materiais, resultados da pesquisa de campo e/ou extratos de CAD, observações, dados de 
monitorizações de curto prazo, medições pontuais e resultados de testes de desempenho 
funcional, conforme adequado às intervenções recomendadas. Estes dados serão específicos 
para a(s) MRE e sistemas envolvidos no projeto e, portanto, não precisam necessariamente 
de incluir um conjunto de dados abrangente para todos os sistemas do edifício.  

Os seguintes requisitos são dependentes das MRE propostas e são, portanto, opcionais, desde seja 
fornecida uma justificação para não os incluir: 

● Dados meteorológicos (contendo graus-dia de aquecimento e arrefecimento e 
a temperatura média diária para o local, como descrito acima), quando necessários. 
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●  Dados de energia completos em formato de um ficheiro informático legível, incluindo: 

○ Leituras do contador em bruto: data inicial e data final, em valores unitários de 
energia, encargos com o consumo de energia, quantidades consumidas e custos. 
Deve ser usada a moeda local. 

○ O conjunto de dados deve abranger todas as formas de energia adquirida e energia 
produzida no local que façam parte do consumo de referência. Onde aplicável, 
devem ser incluídos dados agregados dos locatários ou uma estimativa do consumo 
de energia dos locatários, bem como descrições da medição e sub-medição de 
energia no edifício, e como os custos de energia são pagos pelos ocupantes do 
mesmo. 

○ Fornecer uma breve descrição de como os períodos são consolidados para os 
períodos de anos/meses inteiros aplicados. As datas dos períodos de leitura do 
contador irão variar entre uma fonte de energia e outra. Consulte a ISO 16346: 
2013 Energy Performance of Buildings – Assessment of Overall Energy Performance 
(secção 8.2.2) [2d] para obter orientações sobre a "calendarização" de dados parciais 
anuais/mensais. 

● Estrutura do tarifário do fornecimento de energia, tal como publicados pelo fornecedor e 
pelo distribuidor (se forem duas entidades separadas) com a repartição dos custos de 
distribuição, custos de energia, encargos de potência e impostos, bem como a variabilidade 
ao longo do dia, por períodos tarifários. A declaração de como a instalação atualmente 
adquirem energia está incluída na próxima secção  

● Avaliação de quaisquer efeitos interativos, se relevante. 

Opcional: 

● Dados de sub-medição, incluindo os equipamentos de aquecimento e arrefecimento, 
outros grandes equipamentos ou utilizações finais de energia. 

● Cópia dos certificados de calibração mais recentes para todos os contadores associados 
ao fornecimento de energia, indicando as normas segundo as quais estão calibrados. 

● Informação de arrendamento do proprietário do edifício (mostrando a ocupação e as 
datas de arrendamento) para o período relevante e a descrição dos tipos de utilização do 
espaço pelos locatários; se os detalhes forem considerados confidenciais, serão 
suficientes as descrições gerais dos usos finais. O auditor deve observar a utilizações 
energéticas particularmente intensivas, incluindo restaurantes e centros de dados.   
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3.0 DETERMINAÇÃO DO CONSUMO DE REFERÊNCIA - ANÁLISE TARIFÁRIA, 
CONSUMO DE ENERGIA, PERFIL DE CARGA, SÉRIE DE DADOS 

Dependendo da localização do edifício em questão, a hora do dia durante a qual a energia é 
poupada pode ter um impacto significativo sobre o valor monetário das economias alcançadas. 
Sempre que estiverem em vigor tarifas relativas a custos de potência ou preço dependente das horas 
de utilização, devem ser fornecidos perfis de carga para mostrar o padrão da procura diária.  

3.1 ELEMENTOS  

● Aprovisionamento de Energia: descrição de como as instalações aprovisionam energia e os 
respetivos preços que se aplicam à energia por período horário. 

● Perfil de carga: perfil de carga anual apresentando o consumo mensal e potências de pico. 

● Potência: apresentação gráfica das potências registadas, se estiverem disponíveis dados 
intervalados. 

● Períodos de utilização: sumário das horas de utilização por mês, se as instalações estiverem 
sujeitas a um tarifário em função das horas de utilização ou a uma tarifa em tempo real. 

3.2 PROCEDIMENTOS 

1. Determinar o consumo e a tarifa mensal com base nas faturas mensais de energia. Quando 
os dados mensais não estiverem disponíveis, explicar porquê e descrever quaisquer 
impactos potenciais que possam ter sobre os cálculos do consumo de referência e das 
economias, e como essas questões serão analisadas. 

2. Sempre que forem aplicáveis encargos de potência ou diferentes períodos tarifários, fazer 
um gráfico de procura média diária, com intervalos de 15 minutos (frequência máxima 
possível se os 15 minutos não estiverem disponíveis) com a hora no eixo dos x e os kW no 
eixo dos y para dias de semana típicos e dias de fim-de-semana na primavera, outono, 
inverno e verão. [PD Sec 5.2.1] 

 3.3 DOCUMENTAÇÃO  

● Quando relevante para o projeto proposto, cópias de, pelo menos, uma fatura 

de eletricidade e de cada combustível. Se os locatários pagarem as suas contas diretamente, 

fornecer a repartição dos encargos com a fatura energética paga pelo proprietário e pelos 

locatários. Cópias dos contratos de aprovisionamento de combustíveis e/ou tarifários de 

fornecimento de energia ou explicação relevante descrevendo as tarifas em hora de ponta 

ou fora dela, encargos de potência, períodos de tempo, sazonalidade.   

Opcional:  
● Perfil de carga mensal para cada tipo de energia. 
● 12 meses de séries de dados para os combustíveis relevantes (se existir medição periódica), 

fornecidos em formato de folha de cálculo.. 
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4.0 CÁLCULO DE ECONOMIAS  

Os cálculos da poupança estimada, para projetos à escala antecipada, devem basear-se em métodos 
ou ferramentas de cálculo transparentes (“open-book”). Os cálculos devem basear-se em métodos 
de engenharia tecnicamente robustos e consistentes com os requisitos do IPMVP (consulte a secção 
4.5 do IPMVP) e os resultados calibrados para o consumo estimado ou conhecido por uso final de 
energia. Estes mesmos cálculos serão utilizados para realizar cálculos de verificação das poupanças 
no âmbito da M&V, utilizando os dados monitorizados pós-intervenção. 

A utilização de métodos de cálculos proprietários e fechados (“closed book”) não é recomendado. 
No entanto, se forem utilizadas ferramentas próprias para cálculos de medição de poupanças, elas 
devem ser bem documentadas. A documentação deve incluir o histórico de utilizações anteriores, 
descrição detalhada das metodologias de cálculo e premissas utilizadas pela ferramenta, bem como 
artigos, estudos ou documentação que demonstrem o rigor técnico da ferramenta e metodologias 
utilizadas. 

 4.1 ELEMENTOS 

● Ferramentas de cálculo: devem ser usados métodos transparentes de folha de cálculo ou 
outros métodos que não de modelação/simulação energética, comercialmente disponíveis 
ou desenvolvidos internamente, para o cálculo de estimativas de poupança de energia para 
as MRE.  

● Credenciais: cálculos de poupanças e/ou revisão realizada por técnico com: 

a. Acreditação profissional de engenharia, ou  

b. Cinco anos (mínimo) de experiência comprovada em cálculos de poupança de 
energia, documentados na forma de um CV descrevendo a experiência relevante 
para o projeto 

● Descrições de Medidas de Racionalização de Energia: descrições das condições existentes, 
alterações propostas e efeitos interativos potenciais para medidas de iluminação em análise. 
[PD Sec 6.2.1] 

● Dados de cálculo: disponibilização e descrição dos dados de entrada (valores-padrão versus 
pressupostos), incluindo as de quaisquer ferramentas complementares (por exemplo, 
simuladores de carga, testes de campo) utilizadas para gerar os dados de entrada para a 
folha de cálculo. 

● Calibração de medida: os parâmetros medidos, associados com o consumo energético pré-
intervenção do projeto, devem ser comparados com os de estimativa expeditas ou com 
dados de consumo energético de projetos anteriores para garantir a sua razoabilidade.  

● Descrição do Processo de Cálculo: descrição suficiente dos processos de cálculo, de tal modo 
que (com a necessária introdução de informação) um revisor possa reconstruir os cálculos. 
Esta descrição deve incluir a descrição das fórmulas utilizadas, bem como os pressupostos 
utilizados e as suas fontes. Os cálculos devem ser transparentes, para que valores constantes 
ou pressupostos  não estejam "embebidos" dentro de fórmulas, mas sim referenciados em 
folhas de cálculo e documentados com fonte, valor e unidades. [PD Sec 6.2.4] 

● Interações (apenas MRE de iluminação): os cálculos devem levar em consideração as 
interações das medidas com as cargas de aquecimento e arrefecimento. Por exemplo, uma 
melhoria significativa na eficiência da iluminação de um edifício irá reduzir os ganhos 
térmicos e, portanto, reduzir potencialmente, as cargas de arrefecimento, mas aumentar as 
cargas de aquecimento. Os efeitos interativos podem ser ignorados quando é possível 
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demostrar que o ajustamento estimado necessário para cada medida é inferior a 5% da 
economia prevista para a medida. Tal facto deve ser claramente documentado, incluindo 
uma descrição de cada efeito interativo e de como foi feita a estimativa do impacto. [PD Sec 
6.2.5] 

● Relatórios: Utilize um formato aceite pela indústria para comunicação dos resultados e para 
a compilação dos métodos e dados subjacentes utilizados nos cálculos das MRE individuais, 
bem como para o pacote de medidas recomendadas. Atualmente, a norma da indústria para 
apresentação de um relatório com dados de MRE, do edifício e do uso de energia é a EN 
16247-2 Energy Audits - Part 2: Buildings (secção 5.6) [4c]. Além disso, a poupança anual de 
energia, por fonte de energia, deve ser documentada em termos de unidades de energia, 
percentagem do volume total de cada fonte de energia e, como redução de custos utilizando 
o custo marginal correto para esse tipo de energia. [PD Sec 6.2.8] 

4.2 PROCEDIMENTOS 

1. Documentação dos valores de entrada no modelo com observações e dados medidos in 
loco. 

● Preparar cálculos transparentes num formato facilmente legível e utilizável baseado na 
documentação do edifício a partir de planos, horários de utilização de equipamentos, 
confirmações em campo, observações e testes. 

● Documentar processos de cálculo, fórmulas, bem como pressupostos utilizados e suas 
fontes. 

 Quando os dados a introduzir tiverem de atribuir eficiências, taxas e outros valores que 
não sejam facilmente mensuráveis, uma justificação para essas definições deve ser 
claramente indicada.   

 Identificar perfis de carga parcial por equipamentos, condições de funcionamento e 
eficiências associadas.  

 Confirmar horários de funcionamento para variações sazonais, variações por zona, 
utilização em horas extras, horários e práticas de limpeza.  

2. Documentar e afinar. Calibrar o consumo de energia pré-intervenção, estimado para cada 
sistema envolvido numa MRE com o consumo estimado ou medido do uso final de 
energia.  Comparar as economias de energia estimadas por cálculos expeditos e as 
economias estimadas anteriormente em projetos similares. Os dados a utilizar devem ter por 
base dados reais do edifício. 

3. Apenas para os projetos de iluminação, contabilizar, quando necessário, todos os efeitos 
interativos, com as cargas de aquecimento e arrefecimento do edifício, bem como as 
interações entre as medidas de iluminação em si (por exemplo, substituição de lâmpadas, 
em conjunto com a instalação de sistemas de controlo da iluminação). 

4. Utilizar os resultados para verificar se os objetivos do projeto foram alcançados (e.g., 
objetivos de poupança energética).   

 

Análise das Medidas de Racionalização de Energia (MRE) 

1. Verificar e registar os critérios do investidor para retorno do investimento, melhor 
expressos, por questões de simplicidade, pelo período de retorno simples (pay-back) ou 
através da taxa interna de rendibilidade (TIR), valor atual líquido (VAL), análise dos fluxos de 
caixa ou rácio de poupança sobre o investimento (RPI). [PD Sec 6.2.7] 
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2. Preparar um conjunto de MRE suscetíveis de atingir os critérios de investimento, com base 
na experiência dos engenheiros envolvidos, preferências do proprietário do edifício, 
condições observadas e funcionamento dos sistemas existentes, cálculos preliminares e 
recomendações do adjudicatário. [PD Sec 6.2.1] 

3. Estabelecer uma estimativa preliminar de custos (ver Preços/Estimativas de Custo abaixo).     

4. Avaliar o desempenho das economias e a eficácia dos custos de cada MRE individualmente. 
Utilizar métodos de cálculo, tais como a regressão. Para cada MRE documentar claramente a 
metodologia de cálculo, fórmulas, dados introduzidos, pressupostos e suas fontes. [PD Sec 
6.2.4]  

a. Referências como o IPMVP (secção 4.7) e a EN 16212:2012 Energy Efficiency and 
Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods (section 6) [4d] fornecem 
diretrizes pormenorizadas de métodos de cálculo e melhores práticas. 

b. Podem ser utilizadas ou referidas como modelo de cálculo, ferramentas de cálculo 
devidamente validadas.  

c. As ferramentas de estimativa rápida são um método aceitável para a apreciação 
preliminar da viabilidade da medida, mas não devem ser utilizadas como um 
substituto dos métodos de cálculo detalhados.  

d. Nota: Se forem utilizadas ferramentas de cálculo externas (de uma terceira parte), 
deve ser incluída documentação suficiente para validar a imparcialidade das 
estimativas de poupança de energia.  

5. Fornecer uma declaração sobre os preços da energia utilizados para estabelecer o valor 
monetário das economias. Esta conversão da consumo de energia em custos deve basear-se 
no tarifário local de abastecimento de energia em vigor no momento ou, se as instalações 
estiverem a adquirir a um fornecedor independente, no preço dos serviços e na 
programação de distribuição dos encargos desses serviços. O custo marginal deve ser 
utilizado como o custo da próxima unidade de energia a utilizar ou a economizar. Utilizar o 
Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor do Banco Central Europeu 
(https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html) ou previsões de fontes 
nacionais [4e] para valores de inflação, se aplicados na análise. Quando pertinente, devem 
ser fornecidas informações sobre qualquer sistema de gestão de tarifas/pagamentos do lado 
da procura.   

6. Apenas para MRE de iluminação, contabilizar as interações entre medidas e potenciais 
reduções e aumentos nas cargas de aquecimento e arrefecimento do edifício.  

7. Efetuar uma revisão de Controlo de Qualidade das medidas recomendadas e poupança 
global projetada, com base na experiência e em informações de projetos comparáveis tais 
como a energia por uso final estimado ou sub-monitorizado. 

8. Definir os preços de MRE incluindo os custos de operação e manutenção, e finalizar a análise 
baseada do modelo e as recomendações com base em preços de propostas recebidas ou 
estimativas de custos. 

9. Preparar um relatório final num formato standard reconhecido pela indústria que resuma as 
MRE e compile todos os dados de apoio necessários.  

Fixação de preços / Estimativa de custos [PD Sec 6.2.6] 

O pacote financeiro final ao em termos de investimento deve conter preços baseados em 
propostas que representem o preço pelo qual um adjudicatário se comprometeu a fazer as medidas 
de melhoria.   

https://www.ecb.europa.eu/stats/prices/hicp/html/index.en.html
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Na fase de viabilidade, as propostas iniciais podem ser obtidas junto do adjudicatário, desde que 
sejam usadas um mínimo de três. Recomenda-se que o projeto recorra a adjudicatários que estejam 
familiarizados com o proprietário do edifício. Em alternativa, as estimativas de custos podem ser 
baseadas, na experiência do engenheiro, em projetos anteriores.  

Qualquer uma destas abordagens pode ser utilizada para classificar as medidas e determinar quais as 
medidas que serão incluídas num pacote final (proposta). As estimativas de custos na fase de cálculo 
devem incluir:   

● Uma revisão da viabilidade de intervenção indicando as medidas que serão incluídas, a 
descrição dos métodos de construção, as horas de trabalho permitidas, os impactos sobre a 
instalação, pontos de acesso para a admissão de equipamento de grandes dimensões, 
grandes remoções (demolição), licenças necessárias e possíveis questões ambientais (i.e., 
amianto, materiais perigosos, ou outros problemas que afetem a qualidade do ar interior). 

● Divisão por categorias com várias linhas de itens para todas as artes necessárias, i.e., civil 
(trabalhos estruturais e no edifício, demolição, instalação de equipamentos), mecânicas, 
canalização, eletricidade, arquitetura (acabamentos), ambiental (redução de materiais 
perigosos) e prestação de serviços temporários quando necessário. Devem ser 
submetidas listagens ou folhas de cálculo que incluam informações de custos.  

● Todas as categorias e itens devem incluir mão-de-obra e materiais. A "mão-de-obra" pode 
ser especificada pelo valor global em vez de horas e custos horários. 

● Custos de operação e manutenção ao longo da vida do projeto. 

● Custos para honorários profissionais, engenharia, comissionamento, gestão de projeto, 
aquisição de licenças, medição e verificação, custos indiretos e margens, e eventuais 
contingências. Estes tipicamente são estimados como percentagem do custo total de 
implementação. 

● As estimativas de custos podem ter de ser divididas em custo total e custo incremental, 
dependendo dos destinatários e do investimento contemplado. O custo incremental é o 
custo adicional de instalação do sistema de eficiência energética, ou do equipamento, 
comparado com o custo de referência, ou com o investimento não relacionado com energia.  

● A análise do “custo do ciclo de vida” (LCCA - Lifecycle Cost Analysis) não é obrigatória, mas 
pode ser incluída onde existam benefícios da intervenção proposta que vão para além 
da economia de custos de energia. Consulte a ISO 15686-5:2008 Buildings & constructed 
assets – Service life planning- Part 5: Life cycle costing [4F]. 

● A vida útil estimada para os equipamentos e a degradação de equipamentos não são 
obrigatórios (embora alguns projetos possam exigir esta informação na avaliação financeira), 
mas podem ser incluídas para avaliar o desempenho económico global das medidas 
propostas. Estas estimativas devem ser conservadoras (isto é, devem utilizar a extremidade 
inferior dos intervalos previstos para o tempo de vida) e baseadas em valores aceites - 
consulte a norma EN 15459:2007 15459:2007 Energy performance of buildings. Economic 
evaluation procedure for energy systems in buildings. (Annex A) [4g] para obter dados sobre 
o tempo de vida útil. 

Processo de Controlo de Qualidade 

1. Comparar os resultados dos cálculos, com projetos similares, métodos expeditos de 
estimativa, para validar a sua razoabilidade. Se não forem consistentes com esses dados, 
indicar as razões pelas quais o projeto em causa é diferente.  

2. Documentar, de forma clara, todas as fontes utilizadas para determinar os dados de entrada 
e pressupostos, fórmulas e metodologias.   
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4.3 DOCUMENTAÇÃO  

● Qualificações da(s) pessoa(s) que executa(m) os cálculos de poupança. 

● A documentação deve incluir todos os fatores que foram considerados para criar as 
estimativas de cálculo das poupanças. 

● Os requisitos específicos de documentação incluem, sem limitação: 

○ Compêndios, folhas de cálculo e outras ferramentas de cálculo utilizadas para as 

estimativas de poupança. 

○ Ficheiro de dados metrológicos utilizado para os cálculos em método BIN de 

temperaturas ou análise de regressão, se relevante. 

○ Critérios para estimativas de custos, incluindo, se aplicável, âmbito dos trabalho para 

os quais as propostas se baseiam, e diferentes propostas. 

○ Se aplicável, propostas por atividade com todos os preços indicados em separado 

(ver acima). 

○ Resultados dos cálculos de poupanças. 

○ Uma declaração de controlo de qualidade, indicando as conclusões da revisão de 

resultados do cálculo em comparação com dados de projetos similares. As 

economias devem ser expressas como uma percentagem do consumo de energia por 

uso final.   
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5.0 PROJETO, INTERVENÇÃO E VERIFICAÇÃO  

As equipa de projeto e intervenção/construção deve comprometer-se a executar as recomendações 
da auditoria energética (ou seja, as MRE) aprovadas pelo Proprietário do Projeto. Como parte desta 
tarefa, é necessário que a equipa de projeto e construção execute a verificação do desempenho 
operacional sobre as medidas implementadas no âmbito do projeto.  

Ao contrário de um trabalho de comissionamento total, este processo não envolve a avaliação de 
todos os sistemas e controlos. Em vez disso, tem por objetivo assegurar que as MRE implementadas 
são capazes de alcançar as economias de energia previstas, e envolve a verificação de que as 
medidas foram implementadas corretamente e que têm a capacidade de apresentar um bom 
desempenho.  
 

No mínimo, o processo de verificação do desempenho operacional envolve a inspeção visual dos 
sistemas instalados e sequências de controlo para garantir que foram executados como previsto. 
Para medidas mais complexas ou com custos de implementação e poupanças de energia previstas 
mais elevados, poderão ser realizados testes direcionados de desempenho funcional, medições 
pontuais ou monitorização de curto prazo. 

5.1 ELEMENTOS 

● Especialista de verificação de desempenho operacional: é necessária a nomeação de um 
Especialista qualificado de terceiros, para verificação de desempenho operacional, como 
gestor do processo de verificação de desempenho.   

● Plano de verificação de desempenho operacional: desenvolvimento de um plano de 
verificação do desempenho operacional (pré-intervenção), que descreve as atividades de 
verificação, as estimativas orçamentais energéticas e os indicadores chave de desempenho. 
[PD Sec 7.2.1] 

● Conceção e Construção: o Especialista deve assegurar que as MRE foram implementadas 
conforme projetado e que é expectável que o seu desempenho decorra como concebido e 
projetado durante a fase de cálculo das poupanças de energia. Isto incluirá a consulta 
à equipa de projeto, monitorização de desenhos, submissões e alterações ao projeto e 
inspeções das mudanças implementadas. O Especialista deve ter a responsabilidade e os 
meios de relatar desvios ao projeto e à poupança de energia projetada ao Proprietário do 
Projeto através de um registo de problemas. [PD Sec 7.2.1]  

● Formação: formação de responsáveis pela operação do edifício quanto ao funcionamento 
de novos sistemas/equipamentos, incluindo as suas metas de desempenho energético e os 
principais indicadores de desempenho. [PD Sec 7.2.2]  

● Relatório de Verificação de Desempenho Operacional: deve ser fornecida documentação 
concisa, que detalhe as atividades concluídas, como parte do processo de verificação de 
desempenho operacional e resultados significativos dessas atividades, que será 
continuamente atualizada durante o curso do projeto. [PD Sec 7.2.1] 

5.2 PROCEDIMENTOS 

1. Nomear um Especialista qualificado de Verificação do desempenho operacional (o 
"Especialista") com, pelo menos, cinco anos de experiência comprovada em verificação de 
desempenho operacional, documentada na forma de um CV que descreva a experiência 
relevante para o projeto.  



PROTOCOLO - DIRECIONADO TERCIÁRIO  
 

 

  Página 18 
 

2. Consultar a equipa projetista, acompanhar o projeto, submissões e alterações ao projeto e 
inspeção visual das alterações implementadas. 

3. O Especialista deve exercer atividades de verificação de desempenho operacional e 
documentar os resultados dessa mesma verificação como parte da documentação 
permanente do edifício. 

4. Formar operadores quanto ao correto funcionamento de todos os novos sistemas e 
equipamentos, incluindo como alcançar as metas de desempenho energético. 

5.3 DOCUMENTAÇÃO 

● Qualificações do Especialista na verificação do desempenho operacional. 

● Declarações do Especialista de que o projeto, primeiramente como projetado, e 
posteriormente como implementado, está em conformidade com os desígnios e âmbito dos 
cálculos de poupança energética e tem a capacidade de realizar as economias de energia 
previstas. 

 Um Relatório de Verificação de Desempenho Operacional conciso, que será um registo dos 
resultados da verificação do desempenho operacional. O relatório deve incluir fotografias, 
capturas de ecrã da Gestão Técnica Centralizada do Edifício (GTC), cópias de faturas, 
resultados de ensaios e análise de dados, conforme apropriado. 

● Materiais de formação e registo de formação. 

Opcional: 

● Plano de Verificação de Desempenho Operacional: Um Plano de Verificação de 
Desempenho Operacional conciso, com especificações para todos os novos sistemas e/ou 
equipamentos principais do projeto. O Plano irá definir todos os procedimentos e testes a 
serem realizados e uma lista de verificação de desempenho.  

● Requisitos de teste: Os requisitos dos testes aos sistemas e equipamentos devem incluir 
testes e documentação específica que se relacionem com o desempenho energético dos 
sistemas e/ou equipamentos novos e modificados, realizados a uma gama adequada de 
condições de funcionamento (ou de simulação de funcionamento) e período de tempo. 

 Documentação de Projeto e Equipamento: Documentação completa de todos os sistemas e 
equipamentos novos e modificados, sob a forma de Manuais de Sistemas, a ser preparada de 
acordo com as orientações estabelecidas na norma EN 13460:2009 Maintenance – 
Documents for maintenance [5a].   

 Relatórios de Desempenho Energético: A documentação deve incluir (se possível com 

periocidade mensal) estimativas orçamentais energéticas e outros indicadores-chave de 

desempenho dos sistemas e principais equipamentos quando necessário.  
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6.0 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

A Operação, Manutenção e Monitorização constitui a prática de acompanhamento sistemático do 
desempenho do sistema energético e implementação de medidas corretivas para garantir o 
desempenho energético "conforme as especificações". (frequentemente referido como 
Comissionamento Contínuo, Comissionamento com base em Monitorização, Monitorização de 
Performance e Reajuste do Edifício. 

Recomenda-se que os elementos, procedimentos e documentação requeridos no Protocolo – 
Standard Terciário, sejam utilizados em projetos com âmbito suficiente para justificar esse nível de 
detalhe (projetos com poupanças de energia que podem garantir o orçamento necessário para a 
automação da monitorização do sistema ou re-comissionamento periódico). Para os projetos 
terciários direcionados que não tenham âmbito suficiente para justificar esse nível de detalhe, são 
requisitos mínimos os elementos, procedimentos e documentação que se seguem. 

6.1 ELEMENTOS 

● Operação: desenvolvimento de um Manual do Operador conciso e direcionado, 
contemplando as novas MRE ou sistemas, incluindo a atribuição de responsabilidades para a 
comunicação de problemas de desempenho e implementação de ações corretivas. 

● Formação: formação de responsáveis pela operação do edifício nas melhores práticas de 
manutenção adequadas aos sistemas/equipamentos novos e modificados. 

● Divulgação: Informar aos locatários do edifício das medidas realizadas no edifício no âmbito 
do projeto, e descrições de todas as modificações de comportamento ou melhores práticas 
recomendadas como parte dos trabalhos de eficiência energética. 

6.2 PROCEDIMENTOS 

1. Desenvolvimento de um Manual do Operador conciso e direcionado, contemplando as novas 
MRE ou sistemas, incluindo a atribuição de responsabilidades para a comunicação de 
problemas de desempenho e implementação de ações corretivas. O manual deve incluir 
detalhes de como os sistemas devem ser utilizados e operados, assim como indicadores-
chave de desempenho, referenciais e quaisquer objetivos ou critérios de sucesso adicionais. 
Em muitos casos, o Manual do Operador e o Manual de Sistemas podem ser combinados 
num só documento a ser utilizado pelo pessoal da operação da manutenção. [PD Sec 8.2.2] 

2. Formar operadores nas melhores práticas de manutenção adequadas a todos os novos 
sistemas e equipamentos – (consultar o manuais do operador e do sistema e a EN 
15331:2011 Criteria for design, management and control of maintenance services for 
buildings [6a] for guidance para obter orientação). [PD Sec 8.2.3]  

3. Informar os locatários do edifício das melhorias realizadas no âmbito do projeto, e 
descrições de todas as modificações de comportamento ou melhores práticas recomendadas 
como parte dos trabalhos de eficiência energética. [PD Sec 8.2.4] 

6.3 DOCUMENTAÇÃO  

● Manual do Operador descrevendo os novos sistemas e o seu correto desempenho 

operacional, bem como um organograma que estabeleça as informações de contacto para 

todo o pessoal envolvido na operação do sistema em curso e as responsabilidades pelas 

ações corretivas. 
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● Planos de manutenção e registo de serviço, incluindo garantias de qualquer equipamento 

novo. 

● Currículo de formação. 

Opcional: 

● Acompanhamento da monitorização para avaliar a eficácia das medidas tomadas. 
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7.0 MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO  

Os seguintes princípios gerais devem reger qualquer Plano de Medição e Verificação (M&V):   

● Transparência: todos os dados de entrada, cálculos do consumo de referência e desvios de 
variáveis devem ser disponibilizados a todas os envolvidos e entidades autorizadas para a 
sua revisão. 

● Replicabilidade: com os mesmos dados de entrada e uma descrição da metodologia de 
ajuste, qualquer profissional competente deve ser capaz de produzir resultados idênticos ou 
quase idênticos. 

● Equidade: os ajustes do consumo de referência não devem apresentar qualquer 
enviesamento estatístico significativo em direção a um resultado positivo ou negativo. 

Devem ser seguidos os métodos descritos nas Opções A do IPMVP (Medição Isolada da MRE: 
Medição dos parâmetros chave) e B (Medição isolada da MRE: Medição de todos os parâmetros), 
apoiado pela metodologia de recolha de dados descrita na norma EN 16247-2 Energy Audits – Part 2: 
Buildings [2c]. Deve ser feita especial referência do Anexo B do IPMVP, que descreve a análise da 
incerteza. Antes da tomada de decisão sobre o investimento (e.g., como parte do desenvolvimento 
do contrato e diligência prévia financeira) deve ser projetado um Plano de M&V para as ações de 
melhoria da eficiência energética, a fim de assegurar que estão disponíveis métodos de 
contabilização da poupança energética fiáveis. 

Saliente-se que, embora a Opção C do IPMVP (Toda a instalação) não seja apresentada como uma 
opção ao abrigo do presente Protocolo Direcionado Terciário, pode ser aplicável em alguns projetos 
com um âmbito e economia de energia que representem um impacto significativo sobre o consumo 
global de energia do edifício. Se Opção C for considerada a melhor solução, deve ser usada a secção 
de Medição e Verificação dos Protocolos Standard ou Grande Terciário. 

Método standard de M&V  

Quantificar as economias de projetos de racionalização de energia (ou MRE individuais) de uma 
forma fiável requer a comparação entre os consumos de referência estabelecidos e consumos de 
energia/usos após a instalação das medidas, devidamente normalizados de forma a refletir as 
mesmas condições. Para efeitos do presente protocolo, o consumo energético de referência pré-
intervenção, que foi desenvolvida na secção do consumo de referência deste protocolo, será o ponto 
de partida para a medição e verificação. O método standard consiste em medir o consumo de 
energia pré- e pós-intervenção dos componentes afetados por uma MRE por comparação com a 
utilização de energia no resto do edifício. No caso da Opção A, alguns parâmetros são estimados em 
vez de medidos. As economias de energia são verificadas por meio da comparação do desempenho 
energético do(s) sistema(s) pré e pós-intervenção.  

A seleção de uma abordagem da Opção A (Medição Isolada da MRE: Medição dos parâmetros chave) 
ou Opção B (Medição isolada da MRE: Medição de todos os parâmetros) depende do nível de 
poupança de energia, da confiança/variabilidade associada a cada MRE e dos parâmetros associados 
à poupança de energia. Podem ser encontradas orientações sobre qual a opção mais adequada para 

uma determinada medida no IPMVP Volume III 2006, Tabela 1 da Secção 4.1, Secção 4.2.9 (Option 
A: Best Applications) e Secção 4.3.1 (Option B: Best Applications), bem como no IPMVP Volume I 
2012, secção 4, Tabela 3 e Figura 4. 

As economias são determinadas por comparação com consumo de referência determinado e 
consumo pós-intervenção, ajustada para o mesmo conjunto de condições (cargas). A abordagem 
requer a realização de ajustes ao consumo de referência, nomeadamente:  
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1. Ajustes periódicos: contabilização de alterações previstas na utilização de energia. 

2. Ajustes não-periódicos: contabilização de alterações imprevistas na utilização 
de energia, que não são devidas às MRE instaladas. 

Os ajustes periódicos normalmente incluem aqueles que se relacionam com variação das condições 
climáticas. Os ajustes não-periódicos incluem, normalmente, variações na ocupação, tipologia de 
utilização do espaço, equipamentos, horas de funcionamento, níveis de serviço (e.g., um novo 
locatário necessita de temperatura inferior), e o tarifário do fornecimento de energia (onde o 
objetivo é a variação do custo e não do consumo).   

A equação para a realização de ajustes é, de forma genérica: 

Consumo de Energia novo = Consumo de energia referência +/- Ajustes 

Por exemplo, um engenheiro pode estimar o impacto que uma alteração na ocupação terá no 
consumo global de energia de um edifício. O fator de ajuste a aplicar pode resultar de uma 
comparação dos dados reais de consumo durante períodos de menor ou maior ocupação.  

7.1 ELEMENTOS 

● Nomeação de, um profissional independente de medição e verificação, detentor de 
acreditação como Profissional Certificado de Medição e Verificação (CMVP - Certified 
Measurement & Verification Professional) ou de, pelo menos, cinco anos de experiência 
comprovada em M&V, documentados na forma de um CV que descreva a experiência 
relevante para o projeto, para prestar serviços de M&V, ou para supervisionar o processo de 
M&V. 

● Plano de M&V em conformidade com o IPMVP (ver Capítulo 5). Esta é a base das atividades 
de M&V, e deve ser implementada o mais cedo possível no decorrer do projeto. [A Sec 9.2.1 
do PD apresenta uma lista do que deve ser incluído.]  

● Definição dos períodos de referência e pós-intervenção (período de medição). 

● Todos os consumos de referência e os parâmetros de custos (variáveis dependentes para 
cálculo de ajuste). 

● Definição dos valores de referência para os ajustes periódicos, que sejam relevantes para o 
projeto (as variáveis independentes, como seja a temperatura externa). 

● Para a Opção A do IPMVP, a definição dos parâmetros estimados, incluindo o seu significado 
global em relação à poupança total esperada. [PD Sec 9.2.4] 

● Tarifas de fornecimento de energia aplicáveis aos valores do consumo de referência. 

● Elencar e descrever todos os métodos para os ajustes periódicos, relevantes para o projeto. 

● Elencar e descrever todos os ajustes não periódicos conhecidos ou esperados, relevantes 
para o projeto. 

● Fornecer todos os parâmetros de ajuste e fórmulas para ajustes periódicos e ajustes não-
periódicos conhecidos ou esperados. 

● Definir os princípios em que se irão basear quaisquer ajustes não-periódicos desconhecidos. 

● Conjuntos de dados de entrada, pressupostos e cálculos para serem disponibilizados a todas 
as partes num projeto de eficiência e a quaisquer entidade revisora contratada ou 
independente. [PD Sec 9.2.5] 
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● Identificação técnica das fronteiras da determinação da poupança (por exemplo, 
equipamento, sistema). Deve ser descrita a natureza de quaisquer efeitos, em termos 
energéticos, para além das fronteiras assim como os seus possíveis impactos estimados. 

● Especificação de pontos de medição, equipamentos, comissionamento e calibração de 
equipamentos, e protocolos de medição, incluindo a precisão esperada. 

● Especificação dos métodos utilizados para lidar com a ausência de dados medidos ou dados 
perdidos. [PD Sec 9.2.2] 

● Especificação do conjunto de condições utilizadas para ajustes do clima, incluindo o período 
e/ou dados meteorológicos utilizados, e quaisquer pressuposto ou interpolações realizadas 
no caso de falta ou dados incompletos. 

● Descrição dos procedimentos de Garantia da Qualidade aplicados ao processo de M&V. 

● Especificação do formato de relatório com os resultados (formato do Relatório de M&V). 

7.2 PROCEDIMENTOS 

Envolve planeamento e coordenação das atividades de M&V. Cumprir com as secções aplicáveis das 

Opções A e B do IPMVP. [PD Sec 9.2.1] 

1. Plano de M&V. Este deve ser desenvolvido antes da instalação. 

2. Recolha de dados - antes e depois da intervenção planeada. [PD Sec 9.2.2] 

3. Verificar as economias das medidas de eficiência energética, conforme estabelecido na 
secção 7.1 acima. Esta tarefa envolve a consideração das fronteiras de medição, efeitos 
interativos (apenas para projetos de iluminação), seleção de períodos de medição 
adequados, e base para ajustes. Durante o período de referência, deve ser tido em conta o 
seguinte: 

● Ajustes periódicos:   

○ Consulte as Opções A e B do IPMVP. 

● Procedimentos para ajuste não-periódicos:   

○ Na medida do possível, os processos de comissionamento contínuo devem 
ser utilizados para reduzir/eliminar a necessidade de ajustes não-periódicos. Falhas 
de equipamentos e outras anomalias devem ser identificadas e tratadas antes da 
aplicação dos ajustes não-periódicos. No entanto, durante o período de pós-
instalação, podem ocorrer nos edifícios alterações inesperadas. Para uma 
comparação de "igual para igual" com o consumo de referência, o impacto dessas 
alterações inesperadas deve ser quantificado e ajustado em conformidade.  

● Incerteza: Ainda que a incerteza não tenha de ser quantificada, atividades de 
controlo de qualidade deverão ser utilizadas para minimizar a incerteza e o risco no processo 
de desenvolvimento do projeto de eficiência energética.  

4. Verificar a poupança para toda a instalação. 

5. Reportar os resultados. 

7.3 DOCUMENTAÇÃO 

● Plano de Medição e Verificação. 

● Justificação para a(s) opção(ões) do IPMVP aplicadas às medidas. 
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● Dados recolhidos e utilizados na análise. 

● Revisões dos cálculos, como resultado das tarefas de M&V, incluindo todos os pressupostos 
e documentação. 

● Ajustes periódicos. 

● Ajustes não-periódicos. 

○ Descrição da causa ou fonte de alteração inesperadas. 

○ Impacto 

■ Temporária ou permanente. 

■ Impacto constante ou variável. 

■ Quantidade de energia afetada. 

● Medições feitas para quantificar ajustes não-periódicos. 

● Descrição do processo de ajustamento do consumo de referência. 
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8.0 CERTIFICAÇÃO DE ENGENHARIA 

Certifico por este meio que, o projeto de engenharia utilizado na preparação deste processo, anexos 
e demais informação, foram elaborados por mim ou com a minha supervisão direta. Certifico ainda 
que, tanto quanto é do meu conhecimento, em relação ao projeto aqui descrito, os elementos 
listados abaixo foram realizados de acordo com os protocolos especificados como parte do 
Protocolo Direcionado Terciário: 
 

o CONSUMO REFERÊNCIA  

o ANÁLISE TARIFÁRIA 

o CONSUMO 

o PERFIL DE CARGA 

o CÁLCULO DE ECONOMIAS  

o PROJETO, INTERVENÇÃO E VERIFICAÇÃO 

o OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO 

o MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 

o METODOLOGIA DE M&V 

o FATORES IDENTIFICADOS DE AJUSTE AO CONSUMO DE REFERÊNCIA  

o DISPOSIÇÕES DE CONTRATO PARA M&V 

 
 
 

 

________________________________ 

Nome 
 

________________________________ 

Endereço 
 

________________________________ 

Número de telefone 
 

________________________________ 

Assinatura 
 

 

________________________________ 

Título 
 

________________________________ 

Registo / Número de licença 
 

________________________________ 

País 
 

________________________________ 

Data 
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9.0 GLOSSÁRIO  

Modelo de simulação de edifício – modelação/simulação por computador utilizada para avaliar o 

desempenho energético de um edifício de forma dinâmica, ou seja, ao longo de um ano inteiro. 

Medida de racionalização de Energia (MRE) - medida tomada, com o objetivo de reduzir o consumo 

de energia. Podem ser incluídas medidas de eficiência energética, tais como variadores de 

velocidade ou controlos de iluminação, e também medidas de emissões de carbono reduzidas ou 

nulas, tais como Produção Combinada de Calor e Eletricidade ou painéis fotovoltaicos. 

Energia por uso final - energia consumida pelo sistema ou equipamento, classificada de acordo com 

o tipo de carga, ou seja, iluminação interna, arrefecimento, processamento, bombas. 

Consumo de Referência - consumo de energia ao longo de um período especificado fornecendo uma 

base para comparação de desempenho energético, antes e depois da implementação de MRE. A 

consumo de referência é geralmente normalizado em função de variáveis que afetam o consumo de 

energia. 

Arrendamento Verde - um contrato de arrendamento standard que inclui obrigações específicas 

adicionais e metas para garantir que o edifício é utilizado de forma sustentável e eficiente. 

Efeitos interativos – efeitos indiretos na energia que ocorrem como resultado da MRE, tipicamente 

associado ao aquecimento e arrefecimento. Por exemplo, uma melhoria significativa na iluminação 

num edifício irá reduzir a carga de arrefecimento mas aumentar a carga de aquecimento. 

Protocolo Internacional de Medição e Verificação do Desempenho Energético (IPMVP - 

International Performance Measurement and Verification Protocol) - abordagem padronizada para 

a M&V em eficiência energética, desenvolvido pela Efficiency Valuation Organization (EVO). 

Medição e verificação - processo utilizado para quantificar as economias reais obtidas, após a 

implementação de MRE, e para determinar se elas cumprem os objetivos de poupança previstos.  

Fronteira de medição – no âmbito das opções A e B do IPMVP, é uma fronteira desenhada em torno 
de todos os requisitos energéticos significativos dos sistemas e equipamentos associados às MRE. 

Ajustes não-periódicos - ajustes feitos ao consumo de referência para explicar as alterações 
inesperadas no consumo de energia que não sejam devidas a MRE instaladas, tais como alterações 
na ocupação, tipo de utilização do espaço, equipamentos, horas de funcionamento, níveis de serviço 
e tarifário do fornecimento de energia. 

Manual do Operador - documentos destinados ao pessoal da operação e manutenção, contendo 

todas as informações necessárias para uma correta utilização e funcionamento  das MRE ou 

sistemas, tais como telas finais, localização de equipamentos e materiais de formação. Em muitos 

casos, esta é uma secção do Manual dos Sistemas.  

Verificação do desempenho operacional - processo utilizado para garantir que as 

MRE implementadas foram corretamente aplicadas e que terão a capacidade de alcançar as 

poupanças de energia previstas durante a fase de M&V. 
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Especificações para o Desenvolvimento do Projeto (PDS - Project Development Specification) - 

documento que compila todas as informações relevantes e de apoio, assim como as melhores 

práticas para a aplicação do sistema.  

Consumo de referência isolado da MRE – Consumo de referência específico para a MRE proposta, 

mais indicada especialmente quando é utilizada a Opção A ou B do IPMVP. 

Ajustes periódicos - ajustes feitos ao consumo de referência para explicar as alterações esperadas na 
utilização de energia e que, tipicamente, incluem o clima. 

Medições pontuais – Amostra válida de medições utilizada como medição do parâmetro total valida. 

Submissões - são documentos entregues pelos adjudicatários (empreiteiros) para aprovação (por 

exemplo, desenhos ou detalhes de equipamento). 

Manual dos Sistemas - documento que descreve os sistemas e equipamentos modificados, 

destinado a apoiar a operação e manutenção do edifício, e a otimizar os sistemas das instalações ao 

longo das suas vidas úteis. Contém informações e documentação relativas ao projeto do edifício e à 

construção, comissionamento, requisitos operacionais, requisitos e procedimentos de manutenção, 

formação e testes.  
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10.0   LISTA DE VERIFICAÇÃO DE GARANTIA DE QUALIDADE  

 

ICP Quality Assurance Checklist v1.0 

 

Client: 

Project: 

Project Developer: 
QA Provider: 

 
 

Energy Performance Protocol  

Targeted Tertiary v1.0 
 

 
 
 
 
 

☐   Energy source data and rates relevant to ECMs 

☐   Energy consumption data relevant to ECMs 

☐   Weather data - related baseline, if relevant to ECMs 

☐   12 mos occupancy - related baseline, if relevant to ECMs 

☐   Building asset data related to ECMs 

☐   Baseline operational/performance data related to ECMs 

☐   Retrofit isolation baseline 

☐   Utility rate structure 

(if Demand Charges or Time of Use apply) 

☐   Annual load profile  

☐   Average daily load profiles  

☐   Peak usage 

☐   TOU summary by month (if applicable)

☐   Energy Analyst credentials 

☐   Weather file, if relevant to ECMs 

☐   Energy Efficiency Report  

Energy Conservation Measures (ECMs) 

☐   ECM calculations 

☐   ECM variables and assumptions 

☐   ECM results  

☐   Cost estimates 

☐   Investment criteria 

☐   Quality assurance statement 

 
 
 

 

☐   OPV authority credentials ☐   Measurement and Verification plan 

☐   M&V agent credentials 

 
 
 

 
☐   Ongoing management regime  ☐   Project Developer Credential

  

     QA Firm: 

     Reviewer*: 

     Date:  

     Signature: 

* Reviewer must be qualifying individual per ICP QA Application  

By signing this ICP QA checklist, the ICP Quality Assurance Provider attests to having reviewed the project development 
documentation and certifies that the project substantially follows the ICP Energy Performance Protocols and the ICP Project 
Development Specification. This Quality Assurance review and signature does not constitute a guarantee of energy savings  
performance, nor does it signify that the reviewer is taking professional responsibility for the required documents and 
engineering produced by the Credentialed Project Developer. 

 
 
 
 


