
Bem vindo ao webinar
“Aumentar a confiança na eficiência energética”

Utilizando o painel disponível por favor selecione as preferências áudio: micro e altifalante
(mic and speakers) se pretender continuar este webinar no seu computador, ou telefone (by
phone), se o desejar. Por favor siga as instruções apresentadas.

O painel de controlo pode por ser utilizado no decorrer do webinar para:

• Se pretender colocar uma questão por favor click no botão em forma de mão (call out) na
parte inferior da barra de ferramentas. O botão irá alterar para vermelho e um alerta será
enviado ao apresentador.

• Em alternativa, se pretender colocar uma questão ou um comentário, utilize a caixa de
texto que pode obter através da seta na parte superior da barra de ferramentas.

A apresentação vai iniciar pelas 10:05

A apresentação será gravada



Investor Confidence Project Europe

Aumentar a confiança na eficiência 
energética

25 de fevereiro de 2016



Agenda

25 de Fevereiro | 10h:05 – 11h:30

Programa

– Nota de boas vindas

– Fundos e programas de financiamento e desafios

– Protocolos de eficiência energética do ICP

– Perguntas e respostas

– Encerramento



Boas vindas

RNAE – Associação das Agências de Energia e 
Ambiente (Rede Nacional)

www.rnae.pt | geral@rnae.pt

Nuno Ferreira

nuno.ferreira@rnae.pt



Boas vindas

RdA – Climate Solutions

www.rda.pt | rda@rda.pt

Jorge Rodrigues de Almeida

(Diretor Nacional do Investor Confidence Project Europe)

almeida@rda.pt | +351 964738413



No final da sessão vai existir
um espaço para perguntas e
respostas

Se pretender colocar alguma
questão por favor levante a mão

Por favor não se esqueça de
fazer uma breve apresentação
referindo o seu nome e
organização!

Se tiver questões durante o Webinar…..

A apresentação será gravada. Posteriormente será
disponibilizada em europe.eeperformance.org e enviada
por e-mails ao inscritos.



• Em alternativa poderá
colocar a questão,
escrevendo a mesma na
caixa de questões
(questions box) que aparece
do lado direito do ecrã, no
painel de controlo. A
pergunta será respondida no
final

Se tiver questões durante o Webinar…..

A apresentação será gravada. Posteriormente será
disponibilizada em europe.eeperformance.org e enviada
por e-mails ao inscritos.



160 inscritos!!



Edifícios na Europa

• 40% do consumo de energia!

• 36% das emissões CO2!

• 35% têm mais de 50 anos!

• Legislação:

– Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos
edifícios;

– Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética

– …



Edifícios

• Requisitos:
– Certificação Energética

– Inspeções aos sistemas de aquecimento e arrefecimento

– Edifícios de necessidades quase nulas de energia (nZEB) até 31
dezembro 2020 (edifícios públicos em 31 dezembro 2018)

– Requisitos mínimos em reabilitação (AVAC, coberturas, paredes,
ect.)

– Renovação Energética eficiente de 3% dos edifícios públicos
(administração central);

– …

• Investimento necessário (2020):
– €60 a €100 mil milhões de euros anualmente!



Edifícios

https://ec.europa.eu/easme/en/news/how-renovate-europe-s-buildings-using-less-energy

https://ec.europa.eu/easme/en/news/how-renovate-europe-s-buildings-using-less-energy


Portugal 2020

• Acordo de parceria da Comissão Europeia com Portugal
de 30/07/2014

• Reúne a atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEDER, FC, FSE, FEADER e FEAMP) no
qual se definem os princípios de programação a
promover, em Portugal, entre 2014 e 2020, prosseguindo
a Estratégia Europa 2020.

• Mais informação: www.portugal2020.pt

http://www.portugal2020.pt/


POSEUR

• O PO SEUR é o instrumento da Estratégia Europa 2020
para o campo da sustentabilidade e Uso Eficiente de
Recursos, agregador de 2.2 mil milhões de euros de
financiamento comunitário.

• Mais informação: https://poseur.portugal2020.pt/

https://poseur.portugal2020.pt/


POSEUR

EIXO I - Apoiar a transição para uma economia de
baixo teor de carbono em todos os setores:

Concretização do Plano Nacional de Ação para a
Eficiência Energética e do Plano Nacional de Ação
para as Energias Renováveis, contribuindo assim para
o aumento da competitividade da economia nacional e
para a redução da dependência energética, a par da
redução da intensidade energética e carbónica.

Financiamento Comunitário: € 757M



POSEUR

Portaria n.º 57-B/2015 de 27 de fevereiro:

“Estabelece as condições de acesso e as
regras gerais de financiamento … no
domínio da sustentabilidade e eficiência no
uso de recursos”

Secção 4 — Apoio à eficiência energética,
à gestão inteligente da energia e à
utilização das energias renováveis nas
infraestruturas públicas da Administração
Local



POSEUR

Tipologias das operações:

a) Intervenções que visem o aumento da eficiência
energética dos edifícios …

…

d) Auditorias, estudos, diagnósticos … bem como a
avaliação «ex-post» independente que permita a
avaliação e o acompanhamento do desempenho e da
eficiência energética do investimento;



POSEUR

Critérios de Elegibilidade:

b) Apresentar auditoria energética ou estudo que demonstre a
adequação do investimento;

c) Gerar benefícios financeiros líquidos positivos, isto é, o
valor atualizado das poupanças geradas deve sempre exceder o
valor atualizado do custo de investimento, operação,
manutenção e reinvestimento por substituição se aplicável;

e) Ter por base a categoria de desempenho energético inicial do
edifício, devendo resultar ... num aumento em pelo menos dois
níveis no certificado de desempenho energético, confirmada
no âmbito da avaliação «ex-post»;



POSEUR 

Forma dos apoios:

• Os apoios a conceder a entidades da Administração
Local, revestem a natureza de subvenções não
reembolsáveis, havendo no entanto lugar à entrega de
70 % das poupanças líquidas proporcionais ao
montante de apoio concedido, em condições a definir
pela Autoridade de Gestão em articulação com a DGEG.

• Nos casos em que os apoios sejam concedidos a ESE,
as subvenções são reembolsáveis a 100 %, não estando
o reembolso dependente das economias de energia
alcançadas.



Contratos de Desempenho Energético

Decreto-Lei n.º 29/2011 de 28 de Fevereiro

Final do contratoImplementação 

de medidas
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Economias garantidas
[retorno do investimento]

Benefício para o cliente

business as usual



Eficiência Energética

Principais barreiras



Capital gap da eficiência energética

Projetos

Oportunidades inexploradas

Retornos interessantes

Indústria estabelecida

Investidores

Interesse em rendimento

Risco/Retorno

Interesse crescente em EE



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



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



EEFIG



O que é a padronização?



Falta de padronização = maior risco



Falta de padronização = maior risco

Maior risco de desempenho

Aumento dos custos de transação

Não permite agregação



Investor Confidence Project (ICP) 
Europe



Investor Confidence Project (ICP) Europe

Desenvolvido nos EUA pelo Environmental Defense Fund

(www.edf.org)

Reconhecido pela Comissão Europeia como uma
iniciativa que está a acelerar o investimento em eficiência
energética

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



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



Protocolos

Grandes Edifícios de 
Serviços

Edifícios Standard de 
Serviços

Ações direcionadas em 
Edifícios de Serviços

Grandes Blocos de 
Apartamentos

Blocos de Apartamentos
Standard

Ações direcionadas em 
Blocos de Apartamentos



Protocolos

Grande

Standard

Direcionado

Todo o edifício, sem

simulação dinámica

Medida única

(+ iluminação)

ApartamentosServiços

Todo o edifício, com

simulação dinámica



Protocolos

• Categorias 

– Baselining

– Estimativas de Poupança

– Projeto, construção e fiscalização

– Operação, manutenção e monitorização

– Medição e verificação

• Requisitos
– Elementos

– Procedimentos

– Documentação



Protocolos

http://europe.eeperformance.org/protocols

http://europe.eeperformance.org/protocols-under-development.html


Investor Ready Energy EfficiencyTM

Third-Party

Verification

Project 

Development



IREE™ - Origem



IREE™ - Desenvolvimento do projeto



IREE™ - Certificação



IREE™ - Investimento



IREE™ - Performance



Iniciativa à escala Europeia



Investor Ready Energy Efficiency Project

Melhores práticas

e Standards

Certificação

Profissional

Verificação por

terceira parte

Documentação

consistente



Processo de desenvolvimento de um protocolo

Apoio de lideres de mercado 

– Financeiros

– Proprietários 

– Projetistas, Instaladores, ESEs

– Agências governamentais

– Utilities



ICP Technical Forum (160 membros com 16 PT)!

• Participação aberta e ativa de todos os
interessados no desenvolvimento dos
protocolos.

http://europe.eeperformance.org/protocols.html

http://europe.eeperformance.org/protocols.html


Aliados do ICP (110 Aliados com 30 PT)!



Como se envolver?

• Ser um aliado?

• Colaborar no Technical Forum?

• Participar num projeto piloto?* 

* Os projetos piloto nesta fase recebem apoio na execução e a certificação grátis 

http://europe.eeperformance.org/allies.html
http://europe.eeperformance.org/technical-forum.html


Caderno de Encargos – Auditorias

Termos de referência base:

“Na realização dos trabalhos devem ser tidos em
consideração o recurso às melhores práticas e standards
existentes, nomeadamente através da adoção dos
protocolos de eficiência energética no âmbito do Investor
Confidence Project (ICP) Europe
(http://europe.eeperformance.org/).”

Previamente entre em contacto connosco e o ICP poderá providenciar,
de forma gratuita, a verificação do cumprimento dos protocolos,
assegurando o controlo de qualidade do projeto.



Exemplos de Sucesso

http://www.eeperformance.org/iree-project-profiles-2.html



Exemplos de Sucesso

http://www.eeperformance.org/blog/launch-icp-nj-pilot-35k-per-project



Resumindo



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

Benefícios do Investor Confidence Project



Projetos piloto

• Projetos de
reabilitação focados
na questão energética

• Qualquer dimensão,
número de medidas de
eficiência ou modelo de
financiamento



http://europe.eeperformance.org

http://europe.eeperformance.org/


Se pretender colocar alguma
questão por favor levante a mão.

Por favor não se esqueça de
fazer uma breve apresentação
referindo o seu nome e
organização!

Questões?

A apresentação está a ser gravada. Posteriormente será
disponibilizada em europe.eeperformance.org e enviada
por e-mails ao inscritos.



• Em alternativa poderá
colocar a questão,
escrevendo a mesma na
caixa de questões
(questions box) que aparece
do lado direito do ecrã, no
painel de controlo.

Questões

A apresentação está a ser gravada. Posteriormente será
disponibilizada em europe.eeperformance.org e enviada
por e-mails ao inscritos.



Encerramento

RNAE – Associação das Agências de Energia e 
Ambiente (Rede Nacional)

www.rnae.pt | geral@rnae.pt

Nuno Ferreira

nuno.ferreira@rnae.pt



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.

https://www.linkedin.com/company/rda---climate-solutions
https://www.linkedin.com/company/rda---climate-solutions


Climate change is a major threat to development

with economic, health and safety, food production,

security and other dimensions.

Scientists confirm unequivocally global warming

and that humans are causing most of it through

activities that increase concentrations of

greenhouse gases, such as deforestation and

burning fossil fuels. Major changes are being

observed.

RdA – Climate Solutions believes that the most

dangerous climate changes may still be avoided

but immediate global action is needed to slow

the growth in greenhouse gas emissions and to

adapt to changes that are already locked in.

RdA is an advisory company specialized in

mitigation and adaptation strategies. Our team

includes world-class experts in climate change,

energy efficiency and financial structuring.

Key areas:

• Low-carbon and climate resilient cities;

• Energy efficiency and renewable energy;

• Climate and energy financewww.rda.pt | rda@rda.pt

https://www.linkedin.com/company/rda---climate-solutions
https://www.linkedin.com/company/rda---climate-solutions

