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Protocolos do Investor Confidence Project (ICP) Europe já disponíveis
O ICP lançou o draft de dois protocolos de performance energética para reabilitação de edifícios

(Porto - 16 de setembro de 2015)

O Investor Confidence Project (ICP) Europe lançou o primeiro conjunto de protocolos de performance
energética para consulta pública. Os protocolos ICP são uma ferramenta open source que pretende o
desenvolvimento de projetos normalizados de reabilitação energética em diferentes categorias de
edifícios, reduzindo o custo e tempo associado à análise dos projetos, aumentando a atratividade dos
bancos e instituições financeiras para este mercado.
Semelhante a um pacote de avaliação imobiliária, utilizado numa transação comercial, cada protocolo
gera um conjunto regular de documentação que irá ajudar a normalizar os projetos de reabilitação
energética promovendo um mercado mais eficiente através da redução dos custos de transação e
reengenharia ao mesmo tempo que aumenta a confiança e consistência das poupanças.
Os drafts agora divulgados para consulta pública foram elaborados especificamente para o mercado
europeu e integram um conjunto de standards e boas práticas que podem ser utilizados em projetos
de reabilitação energética edifícios de serviços.
Jorge Rodrigues de Almeida, Diretor nacional do ICP Europe, refere que “através desta consulta pública
pretende-se recolher informação técnica por forma a garantir que os protocolos estão em linha com
especificidades nacionais e as reais necessidade dos investidores, proprietários e promotores e
engenheiros envolvidos em projetos de eficiência energética, facilitando sua adoção e uso nas
reabilitações energéticas de edifícios”.
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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 comunicação 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.
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O ICP integra um conjunto de investidores, proprietários, engenheiros, seguradoras, agências, entre
outros, num grupo denominado Technical Forum. Este fórum é de acesso simples e aberto a todos os
interessados no desenvolvimento do mercado da reabilitação energética através do registo na página
do Technical Forum. No próximo dia 27 pelas 14 horas será realizado um webinar do Technical Forum
onde a equipa do ICP vai apresentar o conteúdo dos protocolos e a pesquisa envolvida na sua
elaboração seguido de um espaço de debate.
Para mais informações e inscrição no Fórum Técnico visite http://europe.eeperformance.org/.

###

A RdA – Climate Solutions é uma consultora independente especializada em energia e alterações
climáticas operando a nível Europeu na mobilização de recursos para a mitigação e adaptação às
alterações climáticas com especial enfoque em eficiência energética.

O Investor Confidence Project (ICP) Europe é uma iniciativa open source que pretende elaborar
protocolos para o desenvolvimento de projetos de reabilitação energética em diferentes categorias de
edifícios, reduzindo o custo e tempo associado à análise dos projetos, aumentando a atratividade dos
bancos e instituições financeiras para este mercado.

EDF é uma entidade 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.
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