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WHAT IT IS  

& WHAT IT IS NOT 
 
 

O que é um Protocolo  

de Performance Energética? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

“Os Protocolos ICP 
organizam a sopa 
de letras que são 
inúmeros e 
diferentes 
standards e 
práticas numa 
receita normalizada 
para projetos de 
eficiência 
energética bem-
sucedidos.” 

- P. Bartholomy, ICP Europe
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O Investor Confidence Project (ICP) está 

trabalhar de forma global para fazer da 

eficiência energética, uma classe de ativos 

financiável. Através da normalização do 

processo de desenvolvimento e documentação 

dos projetos, com base nos protocolos ICP de 

Performance Energética (Protocolos), os custos 

de transação e a variabilidade dos resultados 

são reduzidos possibilitando às instituições 

financeiras a constituição de equipas 

específicas, o agregar projetos, em última 

análise, o acesso aos mercados de capitais 

secundários. 

 

PROTOCOLO DE 
PERFORMANCE 
ENERGÉTICA 
 

 

Os protocolos ICP são uma ferramenta para a normalização do processo de 

desenvolvimento e documentação de projetos de reabilitação energética de edifícios. A 

utilização destes protocolos ajuda a reduzir os custos de transação e aumentar a confiança 

dos resultados do projeto em termos de eficiência energética. 

Os protocolos fornecem um caminho para a promoção da agregação de projetos por 

investidores e entidades financiadoras permitindo, em última análise, o acesso aos 

mercados de capitais secundários. 

Nos EUA, o ICP já desenvolveu um 

conjunto de seis protocolos para edifícios 

de serviços e habitação multifamiliar que 

estão em utilização por um número 

crescente de promotores, programas 

municipais e nacionais e financiadores.  

O ICP Europe está atualmente a 

desenvolver um conjunto de protocolos 

Europeus abrangendo edifícios de 

serviços e blocos de apartamentos. Esta 

fact sheet descreve o que um Protocolo e 

o que ele faz. 
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Que tipos de edifícios e projetos são abrangidos pelos Protocolos? 

O ICP Europe está a desenvolver um conjunto de protocolos que abrangem: 

 Grandes Edifícios de Serviços (incluindo comércio e públicos) 
 Edifícios Standard de Serviços  
 Grandes Blocos de Apartamentos  
 Blocos de Apartamentos Standard 
 Ações direcionadas em Serviços 
 Ações direcionadas em Blocos de Apartamentos 

  

Quem pode utilizar os Protocolos? 

Os protocolos foram delineados para serem utilizados por promotores de 
projetos de eficiência energética, proprietários de edifícios, gestores de 
programas, investidores e entidades financiadoras. Eles são desenvolvidos 
através de um processo open source envolvendo todas estas entidades em 
conjunto com outras consideradas relevantes.   

Pode contribuir no desenvolvimento dos protocolos tornando-se um aliado 
ou fazendo parte do nosso Technical Forum em: 
europe.eeperformance.org/technical-forum.html. 

Mais informação sobre os protocolos de performance energética do ICP 
pode ser encontrada em:               
europe.eeperformance.org/protocols.html. 

 

Elementos standard de um Protocolo Europeu ICP  

Os protocolos guiam as equipas de projeto, gestores de programas e 
investidores no desenvolvimento de projetos de reabilitação energética 
transparentes e de elevada qualidade. 

Os elementos standard de um protocolo são: 

 Baselining 
 Estimativas de Poupança 
 Projeto, construção e fiscalização 
 Operação, manutenção e monitorização 
 Medição e verificação 

Der Erfolg des Investor Confidence 

Project Europe hängt von der Beteiligung 

von Investoren und Kreditgebern, der 

Energieeffizienz Industrie und der 

Gebäudeeigentümer ab. 

Erfahren Sie mehr unter:  
europe.eeperformance.org 

Werden Sie Partner unter:  
europe.eeperformance.org/join-icp-europe 

Treten Sie dem technischen Forum bei:  
europe.eeperformance.org/technical-forum 

Kontakt: 

Panama Bartholomy:  

Tel: +31 681 02 4282 

panama.bartholomy@eeperformance.org 

 

Steve Fawkes:  

Tel: +44 7702 231995 

steven.fawkes@energyproltd.com 

 

 

Oder kontaktieren Sie: 

 

 

 
 

Willibald Kaltenbrunner 
willibald.kaltenbrunner@denkstatt.at 
+43 (664) 400 41 63 

 
 

Peter Seizov 
peter.seizov@denkstatt.bg 
+359 2 470 7508 

 
 

Frédéric Brodach 
f.brodach@serimus.eu 
+491728196878 

 
 

Jorge Rodrigues de Almeida 
almeida@rda.pt 
+351964738413 

 
 

Dave Worthington 
Dave.Worthington@vercoglobal.com 
+44 (0)20 3598 9770 

 

EDF é uma organização líder sediada nos EUA, sem fins 

lucrativos, com escritórios no Reino Unido, China e México 

e com parcerias no Brasil, Índia, Rússia e outros países. 

 

 

O Investor Confidence Projet Europe 
depende do envolvimento dos investidores 
e financiadores, da indústria da eficiência 
energética e dos proprietários para o seu 
sucesso.  

 

Saiba mais em:  

europe.eeperformance.org 

Torne-se um aliado em: 

europe.eeperformance.org/join-icp-europe 

Faça parte do nosso Technical Forum em: 

europe.eeperformance.org/technical-forum 

Contacto: 

Panama Bartholomy:  

Tel: +31 681 02 4282 

panama.bartholomy@eeperformance.org 

Steve Fawkes:  

Tel: +44 7702 231995 

steven.fawkes@energyproltd.com 

Ou contacte: 
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