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RESUMO DO PROJECTO
O Projecto TRUST-EPC-SOUTH tem como objectivo desencadear e fomentar o potencial de mercado
de investimentos privados para a implementação de projectos de eficiência energética no Sul da
Europa, com especial foco para o sector terciário, através do desenvolvimento de novos
instrumentos financeiros, ferramentas standard e abordagens inovadoras. Estes instrumentos
irão permitir ultrapassar algumas das barreiras existentes ao investimento de projectos de eficiência
energética, criar confiança junto das entidades financeiras, bem como apoiar as Empresas de Serviços
de Energia e permitir uma melhor interligação com os mercados financeiros.
O Projecto TRUST-EPC-SOUTH, financiado pelo Programa Horizonte 2020 da União Europeia,
pretende fomentar a confiança e a implementação dos contratos de desempenho energético,
contemplando um ambicioso objectivo no apoio às empresas que actuam no sector dos serviços de
energia dos países participantes do Projecto, nomeadamente, Croácia, França, Grécia, Itália,
Portugal e Espanha. Os parceiros do Consórcio, composto por especialistas interdisciplinares, estão
unidos pelo propósito comum de estimular os investimentos junto dos mercados-alvo, dos quais
oferecem grandes oportunidades para a implementação de projectos de eficiência energética e
contratos de desempenho energético.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente relatório pretende proporcionar uma visão geral, actual, do mercado português de
Contratos de Desempenho Energético (CDEs) com foco no sector terciário. Para atingir este objectivo
foi efectuada uma análise ao consumo no sector terciário português, tendo sido realizado um conjunto
de entrevistas junto dos principais intervenientes do mercado dos Contratos de Desempenho
Energético. No total foram efectuadas 25 entrevistas a Empresas de Serviços de Energia (10
entrevistas), a clientes do sector terciário (10 entrevistas) e as instituições financeiras (5 entrevistas).
Em 2013 o sector terciário representava 13% do consumo global de energia final em Portugal com um
consumo final de energia de 22 TWh. De entre as subcategorias que o integram, foi no segmento
relativo a escritórios, comércio e escolas que se registaram os maiores consumos de energia. No
entanto, importa referir que as subcategorias referentes a hotéis e restaurantes, escolas, saúde e
desportivos, apresentam um elevado potencial para a implementação de CDEs, o que foi confirmado
através das entrevistas realizadas.
O mercado de CDEs encontra-se em fase de desenvolvimento; apesar do conceito de "Projetos CDEs"
já existir em Portugal há alguns anos, apenas começou a ser promovido em 2005/2008 por algumas
Empresas de Serviços de Energia (3 ou 4 empresas).
Em relação à disponibilidade de opções de financiamento e produtos financeiros, não há soluções de
financiamento dedicado a projectos de CDEs. No entanto, existem alguns incentivos públicos e
privados que podem ser aplicados para este tipo de projectos, abordando a temática da eficiência
energética e energias renováveis. O Programa Portugal 2020 e o Programa Grow With Energy
representam um dos mais relevantes apoios financeiros nacionais. Esses incentivos analisam projecto
a projecto, a fim de promover a implementação de medidas de eficiência energética e cumprir com o
objetivo de redução do consumo de energia, custos associados, e alcançar as metas nacionais e
europeias.
Todos os entrevistados mostraram grande interesse na implementação de projectos de eficiência
energética e energias renováveis no formato CDEs manifestando igualmente apreensão relativamente
às barreiras inerentes a este tipo de contractos. As barreiras apontadas, transversais aos
intervenientes, são maioritariamente a falta de enquadramento legal, mecanismos e apoio
governamental, a falta de informação e divulgação dos projectos nacionais de referência, a falta de
conhecimento técnico de alguns intervenientes no mercado, os riscos inerentes associados aos CDEs
e a complexidade dos contractos.
Algumas das soluções sugeridas foram registadas como sendo necessárias para ultrapassar as
barreiras existentes no mercado CDEs em Portugal permitindo a máxima implementação de projectos,
criando mais confiança neste tipo de contratos.
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Tabela 1: Resumo das soluções para eliminar as barreiras existentes aos projectos com base em CDEs

Barreiras

Soluções

Política e regulamentação

Criar mecanismos de apoio para os contratos e criar diretrizes de
procedimentos

Falta de informação

Aumentar a divulgação (informação e acções de formação para todas as
partes interessadas); Divulgação de projectos-piloto ou de referência a
nível nacional

Instituições financeiras

Promover acções de formação técnica para as instituições financeiras;
Criar mecanismos de financiamento atractivos; Criação de fundos de
investimento directamente relacionados com o financiamento de
projectos de eficiência energética e energias renováveis; Criação de
apoio financeiros alternativos, como regimes de seguro, combinação de
empréstimos e medidas fiscais ou fundo de garantia

Falta de confiança por
parte do cliente
Complexidade do
contrato
Falta de ferramenta de
avaliação especializada

Implementação e demonstração de soluções técnicas já desenvolvidas
noutros projectos e que cumpram todas as condições dos CDEs
Criar um contrato standard, a fim de reduzir o tempo de negociação;
Envolver o cliente na primeira etapa do trabalho do projecto
Implementação de uma ferramenta de avaliação reconhecida a nível
europeu, o que iria ser benéfico na avaliação de risco do projecto

Concluindo, através dos objectivos do projecto, os entrevistados concordam que o TRUST EPC
SOUTH pode contribuir para ultrapassar as barreiras nacionais do mercado de CDEs.
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O MERCADO ENERGÉTICO
Sector terciário em Portugal
O resumo geral sobre o mercado português iniciar-se-á com uma breve análise da evolução do
consumo de energia final em Portugal, desde 2000 até 2013, seguindo-se de um estudo sobre o sector
terciário. Nas figuras abaixo, encontra-se representada a evolução do consumo total de energia final e
a evolução do consumo final de energia por sectores, desde 2000 até 2013, respectivamente.
Figura 1: Evolução do consumo de energia final, 2000 – 2013

1

Figura 2: Evolução do consume de energia final, por sectores de actividade, 2000 – 2013

1

DGEG, Direcção Geral de Energia e Geologia

2

DGEG, Direcção Geral de Energia e Geologia

2
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Nos últimos 10 anos, devido à crise económica, Portugal entrou em recessão com impactos negativos
no seu consumo e em particular sobre os produtos baseados em energia, tendo-se estabelecido um
cenário de limitação ao consumo por restrição. Este cenário ocorreu sobretudo desde 2005/2006 com
uma diminuição significativa do consumo de petróleo e seus derivados nomeadamente combustível
industrial, gasolina e gasóleo.
A queda registada no consumo de energia não é uma consequência do aumento da produtividade
energética da nossa economia, alcançada pela utilização do uso racional e eficiente da energia, o que
nos leva a concluir que esta diminuição não decorre da implementação de projectos de eficiência
energética mas sim devido à contracção e redução do consumo.
Figura 3: Evolução do consume de energia final no sector terciário, 2000 – 2013

Analisando a Figura 3, relativa à evolução do consumo de energia final no sector terciário, é possível
concluir que o consumo de energia sofreu um aumento até 2005 tendo, após este ano, ocorrido um
decréscimo do consumo. Conforme a explicação anterior, o decréscimo pode ser justificado pela
conjuntura do país, pelo encerramento de alguns serviços e edifícios mas também por uma mudança
de comportamento dos consumidores. Não obstante, nos últimos anos, o sector terciário não sofreu
grandes variações no seu consumo de energia.
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Figura 4: Consumo de energia final por sectores de actividade em 2013

3

Os dados de consumo final de energia por sectores em 2013 mostram que é no sector dos transportes
que se regista um maior consumo com 36%, seguido pelo sector da indústria com 29% e residencial
com 17%, levando a que o sector terciário ocupe a quarta posição no consumo total de energia,
assumindo o valor de 13%.
Em 2013, o consumo total de energia registado no sector terciário foi de 22 TWh, representando quase
13% do consumo total de energia em Portugal, comparativamente com os 10% e 11,7% registados em
2000 e 2008, respectivamente.
Analisando o consumo de energia por tipo de fonte de energia e sua evolução no período de análise
compreendido entre 2000 até 2013 constata-se que a electricidade é o maior consumidor do sector.
Entre 2000 a 2005 verificou-se um aumento do consumo de energia dos produtos relacionados com o
petróleo tendo posteriormente se verificado uma diminuição gradual. Em contraste, e apesar de ter um
menor consumo, o gás natural apresenta um ligeiro aumento ao longo dos anos e a partir de 2011
ultrapassa o consumo de petróleo.
Relativamente à Figura 5, e para o ano de 2013, verifica-se que a electricidade apresenta o maior
consumo de energia no sector terciário, assumindo 75% do total, seguindo-se o gás natural com uma
parcela menor de 11%. Após uma análise dos dados, em particular no que concerne à electricidade,
parece evidente a necessidade de promover a utilização racional e eficiente da energia o que configura
um grande potencial a explorar em termos de utilização de tecnologia inovadora e eficiente. Para tal é
fundamental investir em projectos de eficiência energética.

3

DGEG, Direcção Geral de Energia e Geologia
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Figura 5: Consumo de energia por as várias fontes de energia presentes no sector terciário em 2013

Em termos de parque imobiliário e dimensão do mercado, estão contemplados os seguintes segmentos
do sector: escritórios, escolas, saúde e acção social, hotéis e restaurantes, edifícios desportivos e
comércio.
Na tabela abaixo, é apresentada a segmentação sectorial e respectivo parque imobiliário bem como o
consumo de energia. Os dados apresentados são relativos ao ano de 2008, dado ser este o último
para o qual existe um estudo detalhado dos subsectores.

Tabela 2: Consumo de energia e dados de parque imobiliário para cada segmento do sector terciário

Segmento
Escritórios
Educação
Saúde e acção social
Hotéis e restaurantes
Edifícios desportivos
Comércio
Total

4

Área,
milhões m²

Parque imobiliário

Consumo total de
energia, GWh

27,02
21,57
7,55
13,03
4,32
29,26
102,74

26,30%
20,99%
7,35%
12,68%
4,20%
28,18%
100%

6.403,86
5.110,91
1.789,67
3.087,49
1.022,67
6.9343,68
24.349,29

Os subsectores referentes a edifícios de escritórios, comércio e escolas são aqueles que apresentam
os maiores consumos de energia no sector terciário. No entanto, o consumo de energia no segmento
de hotéis e restaurantes apresenta uma tendência para aumentar.
Embora os subsectores com o maior consumo de energia do sector terciário tenham já sido referidos
acima, destacam-se outros subsectores com elevado potencial para a implementação de CDEs como
os hotéis e restaurantes, escolas, estabelecimentos de saúde e edifícios desportivos. 5

4

BuildingsData, year 2008, http://www. buildingsdata.eu/country-factsheets

5

ESCO Market Report, 2013
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Potencial e economias
Em Portugal, o mercado dos CDEs está em fase de desenvolvimento6; o que significa que o conceito
de "Projetos CDEs" já existe em Portugal há alguns anos mas apenas começou a ser promovido em
2005/2008 por algumas Empresas de Serviços de Energia (3 ou 4 empresas), embora os projectos de
referência implementados a nível nacional não sejam tantos como o expectável.
O mercado português de CDEs é relativamente pequeno e embora estejam registadas mais de 100
empresas na base de dados oficial, estabelecida pela Direcção Geral de Energia e Geologia
(principalmente para cumprir os requisitos do programa Eco.AP, o programa de eficiência energética
para edifícios públicos), não mais de 10 empresas são facilitadoras de CDEs, isto é, apenas com a
capacidade técnica para desenvolver projectos de engenharia nos seus vários domínios, e apenas 3
ou 4 empresas são, efectivamente, Empresas de Serviços de Energia com a capacidade técnica e
financeira para executar os CDEs em todos os sectores económicos.
Os Contractos de Desempenho Energético têm vindo progressivamente a ganhar alguma
popularidade. Apesar do mercado ainda estar numa fase inicial, já aplicados desenvolvidos projectos
deste tipo em hospitais, hotéis, edifícios de comércio e desportivos.
Entre 5 a 10 projectos de CDEs deverão ser implementados por ano e estes devem abranger valores
entre 100.000€ e 500.000€ cada.

Figura 6: Distribuição de CDEs no sector terciário

Na figura acima é possível analisar a distribuição da implementação de CDEs pelos subsegmentos do
sector. Como já referido, a reduzida implementação de projectos pode ser justificada pela situação
económica do país, o nível de investimento necessário para a implementação deste tipo de projectos, a
dificuldade de acesso ao financiamento e a falta de confiança de potenciais clientes neste tipo de
projectos e contractos.
Seria expectável que os CDEs fossem implementados e promovidos no âmbito do programa Eco.AP,
em que numa primeira fase era esperado a renovação de 300 edifícios com um baseline relativo ao
consumo de energia global de 700 GWh/ano, reflectindo 75 milhões de euros por ano. O potencial de
economias do programa situava-se em torno de 14 milhões de euros por ano. Neste programa, as

6

ESCO Market Report, 2013
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Empresas de Serviços de Energia são um elemento fundamental para garantir as economias e
suportar um certo grau de risco financeiro. Apesar do Eco.AP, ter revelado que existe um elevado
potencial teórico de economia de energia no sector público não foram ainda implementados CDEs no
âmbito deste programa.
Segundo um estudo desenvolvido pela ADENE, Agência Nacional de Energia, relativo ao impacto das
medidas de eficiência energética no consumo de energia de todos os sectores de actividade
económica espera-se que o sector dos serviços alcance durante o ano de 2015 uma redução de
energia em torno de 8,9%.
Outro programa nacional, designado de Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética, tem
como objectivo promover a implementação de projectos de eficiência energética e criar metas para
2016 e 2020, com uma economia média esperada para o sector de serviços de 3,10 TWh em 2016 e
4,19 TWh em 2020.
Apesar da dimensão do mercado não estar disponível, foi elaborado um estudo interno com base no
potencial de redução de energia de 4.2TWh. Os custos de investimento estimados atingem 215
milhões de Euros e o potencial de mercado de CDE poderá 630 milhões de Euros.
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CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO EMPRESAS
Mercado de CDEs em Portugal
Em Portugal, tem vindo a aumentar o número de empresas interessados no modelo de negócio de
CDEs, tendo já sido implementados alguns projectos.
Como já referido, existem cerca de 100 empresas registadas na base de dados oficial estabelecida
pela Direcção Geral de Energia e Geologia, mas destas não mais de 10 empresas são facilitadoras de
CDEs e apenas 3 ou 4 são, efectivamente, Empresas de Serviços de Energia. Neste caso, Empresas
de Serviços de Energia, são empresas com a capacidade técnica e financeira de implementar projectos
de CDEs, aplicáveis aos diversos sectores económicos e tipo de clientes. Este tipo de empresas são,
normalmente, Pequenas e Médias Empresas, sendo a sua actividade principal a prestação de serviços
de energia engenharia.
No início do Projecto, foram realizadas 10 entrevistas a empresas do sector da energia, quer sejam
Empresas de Serviços de Energia ou Facilitadores. O maior número de entrevistados corresponde aos
Facilitadores da CDEs, classificados como empresas PME, especializados em projectos de
engenharia, estudos e auditorias energéticas.
Com base nas entrevistas, poderá verificar-se que têm aumentado os projectos de energia renováveis,
e a substituição de iluminação existente.

Figura 7: Tipo de tecnologias utilizadas (através das entrevistas)

Relativamente à dimensão dos projectos, em valor monetário, 50% dos entrevistados indicaram como
valor médio de investimento cerca de 250.000€ por projecto e 35% dos entrevistados responderam
menos de 250.000€.
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Figura 8: Dimensão típica de projectos, em € (através das entrevistas)

No que diz respeito a duração de CDEs, 58% das respostas referem como duração média mais de 15
anos, seguindo-se 25% que indicam uma duração compreendida entre 5 e 15 anos. A percentagem
atribuída a "mais de 15 anos" pode ser explicada pelo número de respostas relativas à implementação
de projectos de energias renováveis, principalmente de instalações fotovoltaicas, que exigem contratos
com períodos mais longos.

Figura 9: Duração típica (anos) de CDEs (através das entrevistas)

A maior parte das empresas exige uma garantia bancária do cliente no caso em que este não cumpra
com alguns dos pontos do contrato.
Através das entrevistas é possível verificar que, por norma, é utilizado o formato de garantias de
economias geradas para este tipo de projectos. Geralmente a Empresa de Serviços de Energia
assume os riscos técnicos e financeiros podendo estes riscos ser em parte transferíveis através de
uma apólice de seguro baseada no desempenho do projecto.
Relativamente aos métodos de medição e verificação (M&V) das economias geradas pela
implementação de projectos de eficiência, as empresas utilizam como referência o
Protocolo Internacional para a Medição e Verificação de Performance (IPMVP).
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Paralelamente à presente análise do estado do mercado foi possível constatar, através das entrevistas
realizadas, e como resultado de algumas acções de organismos públicos, a implementação de CDEs
em edifícios públicos, nomeadamente, edifícios desportivos e centros de dia. No que concerne ao
sector privado, a implementação tem sido em hotéis, escolas, hospitais, centros comerciais, edifícios
desportivos e de lazer.
Embora as entrevistas tenham sido conduzidas de modo a possibilitarem uma análise da
implementação de Contratos de Desempenho Energético no sector terciário, é pertinente referir que
algumas empresas já implementaram projectos de eficiência energética e energias renováveis, com
base em CDEs, no sector da indústria. Adicionalmente é esperada o aumento da implementação de
projectos e sistemas de eficiência energética em edifícios públicos e também a substituição da
iluminação pública.
.

Principais barreiras
Através das entrevistas e da análise de mercado, foram apontadas várias barreiras na implementação
dos CDEs:






Políticas e regulamentos: As políticas são mal orientadas e a aplicação dos regulamentos
existentes não são fiscalizados;
Decisores dos consumidores de energia: Salvo excepções (onde o peso da energia é
demasiado forte) os decisores não dão prioridade à eficiência energética porque estão mais
preocupados com o investimento directamente ligado ao sector produtivo e porque não
possuem as competências adequadas à avaliação deste tipo de projecto;
Fornecedores de equipamentos: A grande parte das empresas que estão neste mercado não
detém competências adequadas e geram facilmente a desconfiança;
Entidades de crédito: Não dispõem de linhas de crédito adequadas.

Figura 10: Principais barreiras ao investimento de CDEs

7

7

Fonte: Limaye; João de Jesus Ferreira
14

D2.2 National EPC Market Insight Report - Portugal Relatório Nacional sobre o mercado de Contratos de
Desempenho Energético- Portugal
29/02/2016

Considerando que as várias barreiras, não financeiras, são ultrapassadas, a barreira ao financiamento
é muito significativa:






Disponibilidade de fundos: A utilização de capitais próprios tem outras prioridades;
Informação: Falta de comunicação técnica adequada entre clientes e entidades financiadoras;
Custos de desenvolvimento: Os custos de desenvolvimento e de engenharia podem
inviabilizar os projectos, principalmente os de baixo investimento;
Riscos de avaliação e de gestão: Falta de conhecimento e de competências adequadas em
vários níveis;
Falta de competências: A banca tradicional não está habilitada para a avalização técnica
deste tipo de projectos.

Figura 11: Tipo de barreiras ao financiamento de CDEs

8

Tendo em conta as referidas barreiras e, acrescentando a dificuldade em convencer o cliente sobre as
soluções de eficiência energética a serem implementadas, resposta muito comum entre os
entrevistados, é verificado que principais barreiras estão directamente relacionadas com o risco:
financeiro, preço da energia, insolvência da empresa e desempenho energético do projecto. Porém, a
barreira relativa ao tempo de negociação do contrato deve ser tida em consideração, porque por vezes
pode ser adiada por um longo período o que poderá levar à não concretização do projecto.

8

Fonte: Limaye; João de Jesus Ferreira
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Soluções para eliminar as barreiras
Com base nas repostas das entrevistas, foram seleccionadas potenciais soluções para eliminar as
barreiras existentes:

Tabela 3: Potenciais soluções para eliminar as barreiras na implementação de CDEs

Barreiras

Soluções

Políticas e
regulamentação

Alterar o esquema de contratação, principalmente, no sector público;
Criar mecanismos de apoio para os contractos e criar directrizes de
procedimento

Falta de informação

Consciencializar, informar e formar os clientes; Divulgação de projectospiloto ou projectos de referência a nível nacional

Instituições financeiras

Desenvolver formações técnicas para instituições financeiras;
Instituições financeiras deverão criar mecanismos de financiamento
atractivos; Criação de fundos de investimento directetamente para
financiamento de projectos de eficiência energética; Criação de
alternativas de apoio financeiro como os regimes de seguro, combinação
de empréstimos e de medidas fiscais ou fundo de garantia

Falta de confiança por
parte do cliente

Demonstração real da solução apresentada e demonstração de
casos/projectos já implementados e em conformidade com contratos já
em curso
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CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO CLIENTES
Percepção sobre os Contratos de Desempenho Energético
Para melhor entender o tipo de empresas e potenciais clientes que existem em Portugal associados ao
sector terciário, foram realizadas 10 entrevistas a este sector. Nas figuras que se seguem, é feita uma
análise das características gerais das empresas entrevistadas.

Figura 12: Tipo de clientes entrevistados

Das dez empresas entrevistadas, cerca de 60% pertencem ao sector da saúde e hotelaria,
representando também os sectores com o maior potencial para a implementação de projectos de
eficiência energética e energias renováveis em modelos CDE. Em relação à fonte principal de
utilização de energia, 53% das empresas referiram que a electricidade é a fonte de energia mais
utilizada nas suas instalações, seguida do gás natural 26% e outras utilizações de energia com 21%.
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Figura 13: Principais fontes de energia

Relativamente ao consumo de energia eléctrica, a iluminação é o principal consumidor nas instalações
com 38%, seguida do AVAC com 27% e equipamentos com 23% do consumo global.

Figura 14: Principais consumes de energia

No que concerne às políticas de gestão de energia todos os entrevistados responderam que já têm
conhecimento de sistemas de gestão de energia e que seguem alguns procedimentos de gestão de
energia; 35% referiram que já possuem um sistema de gestão de energia nas instalações e 70%
responderam que apenas têm um plano de acção para a redução de consumos de energia e 20% têm
um sistema de monitorização exclusivo para o sistema de AVAC. Nenhum dos entrevistados possui um
gestor de energia ou, se existe, não é do conhecimento do entrevistado.
Relativamente à importância dos indicadores presentes na ferramenta Green Rating, os entrevistados
deram relevância à aos indicadores de energia, água e conforto.
Em relação à percepção dos CDEs, quase todos os inquiridos responderam que conhecem este tipo de
contratos e estão interessados nos mesmos. Contudo, salientaram que o elevado nível de burocracia e
complexidade podem tornar os projectos inviáveis. Por outro lado, embora que a maioria dos
entrevistados tenha conhecimento dos CDEs, persiste na maior parte das respostas a falta de
informação e de confiança em algumas empresas que oferecem este tipo de serviço/contrato.
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Principais barreiras
Através das entrevistas, foi possível identificar algumas barreiras que os Clientes verificaram durante o
processo de implementação de projecto através de CDEs e que, em alguns casos, levou alguns
Clientes a desistir do processo.
Alguns das barreiras referidas com a falta de informação sobre este tipo de projectos e a insuficiente
divulgação de projectos-piloto e outros projectos de referência a nível nacional, a falta de confiança nos
fornecedores, a falta de apoio governamental e de regulamentos disponíveis para os cliente,
procedimentos complexos e inadequados, dificuldade de acesso a crédito para financiar projectos e o
tempo de negociação do contrato.
Foram também evidenciados alguns riscos de ordem técnica (discrepância entre o projecto previsto e
implementado), económicos (mudança nos preços da energia primária e final), financeiros (alteração
nas taxas de juro) e regulamentar (alterações na legislação).

Soluções para eliminar as barreiras
Com base nas repostas das entrevistas a potenciais clientes e actuais beneficiários de CDEs, foram
seleccionadas potenciais soluções com o objectivo de eliminar as barreiras existentes:

Tabela 4: Potenciais soluções para eliminar as barreiras na implementação de CDEs

Barreira

Solução

Política e regulamentação

Criar mecanismos de apoio para os clientes e directrizes de
procedimentos aplicáveis a clientes

Falta de informação

Consciencializar e dinamizar acções de formação para clientes
relacionadas com pressupostos técnicos de projectos de eficiência
energética e energias renováveis; Divulgação de projectos-piloto ou
projectos de referência a nível nacional

Complexidade dos
contractos

Criar contractos standard, de modo a reduzir o período de negociação;
Envolver os clientes na primeira etapa dos projectos

Insituições financeiras

Criar mecanismos de financiamento atractivos para os Clientes, caso
seja necessário
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CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO SECTOR FINANCEIRO
Percepção sobre os Contratos de Desempenho Energético
Para melhor compreender a percepção dos CDEs por parte do sector financeiro, foram realizadas 5
entrevistas, 4 delas fazem parte de grandes instituições e a última é fundo de investimento. As
entrevistas focaram-se na análise sobre a percepção de projectos de eficiência energética e energias
renováveis e em CDEs: projectos já financiados, produtos financeiros disponíveis, método de avaliação
dos riscos associados aos projectos, exigências para tomada de decisão relativa ao financiamento,
barreiras existentes ao financiamento.

Figura 15: Percepção sobre os Contratos de Desempenho Energético e níveis de risco associado

De entre os entrevistados apenas um referiu não estar totalmente familiarizado com o conceito de CDE
mas tendo manifestado disponibilidade para avaliar e investir nesta área. Relativamente ao risco
inerente aos CDEs as respostas foram, de certa forma, unânimes. Cerca de 60% referiu que o risco é
alto e 40% avalia o risco como sendo moderado.

Figura 16: Avaliação de CDEs, tempo de aprovação e instrumentos financeiros para a decisão de
financiamento
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Por norma, o tipo de financiamento é facultado ao Cliente depende tipo de projecto, tecnologia a
implementar e outras condições especiais associadas ao contrato.
Relativamente à avaliação dos projectos, 60% responderam que avaliam mediante as características
técnicas e os respectivos fluxos financeiros; 40% responderam que fazem a avaliação como sendo um
projecto comum de investimento, tomando especial atenção para a credibilidade financeira do Cliente.
Todos os entrevistados responderam que o tempo de avaliação de financiamento varia entre 2 e 6
semanas e 40% referiram que possuem técnicos especializados para avaliar este tipo de projectos.
Contudo, algumas instituições financeiras subcontratam consultores externos com experiência nesta
área.
No que diz respeito às ferramentas de avaliação, todos os entrevistados responderam que não utilizam
ferramentas especializadas, recorrendo aos seus subcontratados. Apesar de não utilizarem
ferramentas especializadas de avaliação, os entrevistados responderam que seria benéfico a utilização
de uma ferramenta credenciada e reconhecida a nível europeu.

Figura 17: Principais requisitos e factores para a tomada de decisão do financiamento

Para a aprovação do financiamento, os requisites mais relevantes são a situação financeira do Cliente,
o seu nível de endividamento, a sua disponibilidade financeira de garantias e o desempenho financeiro
do projecto. O que diz respeito aos factores, foram evidenciados a credibilidade dos Clientes com 60%
e a TIR do projecto com 40%.

Tipos de financiamento disponíveis
Em Potugal não existe nenhum produto financeiro dedicado ao financiamento de Contratos de
Desempenho Energético mas existe alguns fundos públicos e apoios privados que apoiam projectos de
eficiência energética e energias renováveis e podem ser utilizados com CDEs. Estes incentivos
promovem a eficiência energética e a redução do consumo de energia, bem como os seus custos
associados, com o objectivo de atingir as metas nacionais e europeias.
Dois dos principais incentives são resumidos abaixo:


Portugal 2020: Consiste num acordo criado entre Portugal e a Comissão Europeia, que une 5
fundos estruturais (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de Coesão, Fundo
Social Europeu, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Agrícola e o Fundo Europeu das
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Pescas). O apoio financeiro para projectos de eficiência energética e energias renováveis está
incluído no Programa Operacional para a Sustentabilidade e Utilização Eficiente dos Recursos.
Neste Programa, estão disponíveis cerca de 750M€ para investir em qualquer sector de
actividade.


Grow With Energy: Assenta num modelo no qual cada projecto é pago por via das economias
ou receitas energéticas geradas ao longo do tempo, sem que a empresa beneficiária tenha a
necessidade de investir directamente e não comprometendo, assim, recursos financeiros
necessários ao desenvolvimento do negócio. Este apoio financeiro consiste numa parceira
entre a Confederação Empresarial Portuguesa, o Banco BIC e o Grupo Vivapower Selfenergy,
que disponibilizam cerca de 30M€ para projectos de eficiência energética e produção de
energia, com especial atenção para a utilização de energias renováveis.

No que diz respeito às opções de financiamento disponibilizados pelas instituições financeiras
entrevistas, 60% referiu não ter nenhum produto financeiro dedicado aos CDEs e os restantes 40%
possuem uma opção de financiamento exclusivo para projectos de eficiência energética, energias
renováveis e CDEs.

Figura 18: Produtos financeiros dedicados para CDEs

De um modo geral, 60% dos entrevistados referiu que nunca financiou projectos com base em CDE e
embora tivessem sido abordados nesse sentido, o risco associado às propostas era muito elevado.
No que diz respeito ao valor mínimo de investimento, as respostas são variadas: dois dos entrevistados
indicaram como valor mínimo de 25.000€, dois responderam acima de 100.000€ e um 1.000.000€.
Foi também referido a preferência por financiar o sector privado, em particular, o comércio, hotéis e
edifícios desportivos.
Apesar do interesse e disponibilidade financeiro das instituições para financiar este tipo de projectos, a
maior parte dos entrevistados referiram que o mercado CDE ainda está pouco desenvolvido.
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Figura 19: Tipos de projectos financiados

Principais barreiras
Como principal barreira indicada, a falta de garantias foi a resposta mais comum e, ao mesmo tempo,
representa uma preocupação para o sector financeiro. A falta de equidade, de enquadramento legal e
apoio governamental foram outras barreiras indicadas.
No que concerne ao enquadramento legal, a maior preocupação diz respeito ao sector público. Os
entrevistados referiram a sua confiança irá aumentar se esta barreira for superada e criados
mecanismos de apoio para o sector público.

Figura 20: Percepção de risco nos CDEs

A falta de conhecimento técnico foi considerado outra barreira que deve ser superada, porque existe
muito financiamento disponível e preparado para investir neste tipo de projectos.
Por outro lado, a pequena dimensão de alguns projectos pode não justificar o investimento e a
preparação do contrato, tendo em conta que a aprovação final do financiamento é um pouco demorada
(até 6 meses ou mais).
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Soluções para eliminar as barreiras
Com base nas repostas das entrevistas ao sector financeiro, foram evidenciadas algumas barreiras e a
respectiva potencial solução:
Tabela 5: Potenciais soluções para eliminar as barreiras na implementação de CDEs

Barreiras

Soluções

Ferramentas de
avaliação

Implementação de uma ferramenta de avaliação creditada pela União
Europeia, para avaliar o risco do projecto

Mecanismos de
suporte

Criar um mecanismo nacional alternativo de apoio aos CDE

Conhecimento e
disseminação

Criação de Planos de Acção de forma a disseminar projectos de referência a
nível nacional. Criação dos exemplos de melhores práticas, o que irá
fomentar a confiança no investidor

Procedimentos

Implementação de um processo standard de procedimentos, de modo a
aumentar a confiança nos projectos; Apoio governamental para fomentar e
motivar o sector privado a investir neste tipo de projectos; Normas e
directrizes para os contractos

Garantias

Criação de garantias para o sector público
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