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Estado da Eficiência Energética

• Potencial de mercado amplamente reconhecido

• Benefícios cada vez mais reconhecidos

• Interesse crescente de investidores institucionais

• Mercado do financiamento EE com 
desenvolvimento lento – causador de frustração

✔

✔

✔

✗

“O rácio entre conferências e 

negócios é demasiado elevado!"



Principais barreiras



Conclusões do JRC

“From a financier's perspective, energy efficiency projects 

entail high transaction costs and are perceived to be 

risky due to the difficulty of predicting accurately 

energy cost savings. Sufficient experience with 

underwriting energy efficiency loans and standardized 

evaluation methods for measuring and verifying 

energy savings is still lacking. The lack of secondary 

markets to provide exit opportunities for investors, or 

further liquidity to the investments is another important 

barrier.”

JRC Science and Policy Report, Financing Building Energy Renovations (2014)

Marina Economidou and Paolo Bertoldi



Conclusões do Citigroup 

“Energy efficiency is in a category by itself.  With the 

exception of one company packaging energy efficiency, 

energy efficiency projects do not yet meet the 

requirements of capital markets.  The industry is just 

too disaggregated.  No two projects or contracts are 

alike.  Securitization is not practical or possible under 

these circumstances.  Say you have 1,000 energy 

efficiency projects, Standard & Poor’s would have 

to read 1,000 documents to assess the risk.  Fees 

won’t pay for that level of review.”

Michael Eckhart

Managing Director & Global Head of Finance and Sustainability at Citigroup



Conclusões do EEFIG



Conclusões da IEA

International Energy Agency, Energy 
Efficiency Market Report 2014, October, 
2014:

highlighted the Investor Confidence Project as a 

program that will “facilitate a global market for 

financings by institutional investors that look to 

rely on standardized products.”



Falta de padronização = maior risco

Maior risco de desempenho

Aumento dos custos de transação

Não permite agregação



Investor Confidence Project (ICP) 
Europe



Curto Prazo: Aumentar fluxo de negócios

• Aumento da confiança nas poupanças

• Redução de custos de transação 

• Otimização organizacional de projetos

• Atrair investidores de projetos de investimento

• Reduzir os custos de capital

• Desenvolvimento de  portfólios e securitização

• Obtenção de informação para gestão de 
performance

Longo Prazo: Redução de riscos e custos



ICP Background

• Iniciou há 4 anos nos EUA

• Desenvolvido pelo Environmental Defense Fund

• Apoiado por uma vasta gama de investidores, 
bancos, programas governamentais e municipais 
(>150 Aliados)

• Adesões

– Connecticut Green Bank

– New York city and state agencies

– Texas PACE

– San Francisco

Ativo nos EUA

cobrindo 1/3 do PIB 

e 27% da população



ICP Europe Steering Group



Rede de aliados Europeus



Investor Confidence Project (ICP) Europe

Este projeto recebeu financiamento do programa de
investigação e inovação Horizonte 2020 da União
Europeia no âmbito do acordo de subvenção n.º 649836.

Reconhecimento da Comissão Europeia



ICP Europe – Foco inicial 

Representantes nacionais

UK

Alemanha

Áustria

Bulgária

Portugal



BASELINING

• Existing Building 

• Drawings

• Weather File

• Energy Usage

• Energy Rates

• Occupancy

Protocolos ICP

SAVINGS

• Model File

• Calibration Data

• Bid Packages

• Certifications

OPERATIONS

• BMS Points

• Fault Plan

• Maintenance 

Plan

MEASUREME

• M&V Model 

• Regression 

Model

• Adjustments

• Impact

• Baseline 

Adjustments

COMMISSION

• Cx Plan

• Cx Authority

• Test Procedures

• Facilities Req.

Cx



Processo de desenvolvimento de um protocolo

Organizar os lideres de 
mercado fornecerem inputs ao 
desenvolvimento dos 
protocolos

– Financeiros

– Proprietários 

– Projetistas, Instaladores, ESEs

– Agências governamentais

– Utilities



ICP – Protocolos

Os protocolos NÃO: 
• inventam novos standards mas sim padronizam  processos 

e respetiva documentação
• restringem soluções de engenharia
• estabelecem um nível definido de poupança de energia
• são um modelo de contrato ESE

Conteúdos standard:
• Consumos de referência 
• Estimativas de poupanças
• Projeto, construção e fiscalização
• Operação, manutenção e monitorização
• Medição e verificação



Protocolos em desenvolvimento

Large Tertiary

Standard Tertiary

Targeted Tertiary

Large Apartment

Standard Apartment

Targeted Apartment

capex do projeto > €1m, Retrofit de todo o edifício

capex do projeto < €1m, Retrofit de todo o edifício

Medida de EE única ou em número limitado



Investor Ready Energy EfficiencyTM



Benefícios do Investor Confidence Project

Investidores/Financiadores

• Redução dos custos de transação

• Redução dos riscos de performance

• Facilita a agregação 

• Permite a criação de equipas de trabalho em torno de 
projetos padronizados

• Prepara mercados secundários

Responsáveis pelo desenvolvimento

• Redução dos riscos de performance

• Permite o acesso a custos de capital mais reduzidos 
(securitização e obrigações)



Benefícios do Investor Confidence Project

Proprietários, Municípios e Agências

• Torna os projetos e programas mais atrativos ao 
investimento

• Permite a agregação 

• Permite o acesso a capital com custos inferiores



Como envolver-se?

• Seja um aliado 

• Contribua no Technical Forum

PROCURAMOS  PROGRAMAS E PROJETOS 
QUE POSSAM BENEFICIAR DA UTILIZAÇÃO 

DO INVESTOR READY ENERGY 
EFFICIENCYSM



http://europe.eeperformance.org/



Obrigado

Jorge Rodrigues de Almeida

+351 964738413 | almeida@rda.pt

www.rda.pt

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação Horizonte
2020 da União Europeia no âmbito do acordo de subvenção n.º 649836.

O conteúdo desta apresentação é da exclusiva responsabilidade dos seus autores e não
reflete necessariamente a posição da União Europeia. Nem a EASME, nem a Comissão
Europeia são responsáveis pela utilização das informações contidas na mesma.


