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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

De acordo com a Agência Internacional de Energia

(IEA), a eficiência energética (EE) é definida como
uma forma de gerir e restringir o crescimento do
consumo de energia.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Exemplo: Uma lâmpada fluorescente compacta (CFL) utiliza menos energia do que uma
lâmpada incandescente para produzir a mesma quantidade de luz; Neste caso, o CFL é
considerado energeticamente mais eficiente.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A eficiência energética, oferece várias vantagens para
os clientes, tais como:

•
•
•
•
•
•

Segurança energética;

Redução de energia;
Aumento do valor de ativos;
Receitas disponíveis;
Aumento da produtividade;
Responsabilidade ambiental.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Segurança
energética
Receitas
disponíveis

Aumento da
produtividade

Eficiência
Energética
Redução de
energia

Aumento do
valor de ativos
Responsabilidade
ambiental

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Os projetos de eficiência energética e CDEs utilizam
diferentes medidas de implementação de eficiência
energética, de modo a melhorar o consumo do sector
terciário.

Iluminação

Aquecimento
&
Arrefecimento

Águas
quentes
sanitárias

www.trustepc.eu

Refrigeração

Equipamentos
& outros

28/10/2016
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EE CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
-

Substituição de lâmpadas incandescentes por CFL ou LED;
Sensores de ocupação e de presença nas casas de banho e corredores;
Fotocélulas para escurecer o fluxo luminoso com base na luz natural.

-

A substituição dos queimadores das caldeiras, bombas de calor de baixa
eficiência, janelas, etc;
Instalação de variadores de velocidade, cortinas de ar, etc;
Melhoria do isolamento térmico dos telhados e fachada , etc.

Refrigeração

-

Subsituição de equipamentos por outros mais eficientes
Instalação de sensores de temperatura
Isolamento adequado

Águas
quentes
sanitárias

-

Substituição das caldeiras convencionais
Sistemas de recuperação de calor
Coletores solares

Equipamentos
& outros

-

Substituição dos motores hidráulicos nos elevadores
Substiuição dos equipamentos convencionais
Instalação de sistemas de energias renováveis

Iluminação
Aquecimento
&
Arrefecimento

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A redução de energia irá depender do tipo de medida a
ser implementado e das características de cada
instalação.

No próximo slide são apresentadas a média de
redução de energia para cada setor de medidas de
eficiência energética em várias tipologias de
edifícios do setor terciário.
Informações obtidas através de uma base de dados.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Segmento/
Medida

Retalho

Hoteis

Educação

Saúde

Escritórios

Iluminação

5-40%

26-50%

20-65%

40-60%

40-70%

Aquecimento e
arrefecimento

20-60%

17-46%

10-40%

15-35%

10-40%

Refrigeração

5-30%

10-30%

-

10-20%

-

Águas quentes
sanitária

-

15-52%

-

10-50%

5-20%

Equipamento e
outros

1-2%

5-10%

15-30%

-

5-15%

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
CONTRATOS DE DESMPENHO ENERGÉTICO

Contratos de desempenho energético

Os CDEs são acordos contratuais entre o
beneficiário e o fornecedor de uma medida de
melhoria da eficiência energética, verificadas e
monitorizadas durante toda a vigência do
contrato, em que os investimentos são
remunerados em relação ao que foi acordado
contratualmente; a nível de melhoria da
eficiência energética ou de outro critério
acordado, tais como as reduções financeiras
diretamente relacionadas com a energia.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO

Os CDEs não estão estruturadas em torno do
fornecimento de um produto ou serviço mas em todo o
resultado desejado, tais como a redução de energia e/
ou renovação de equipamentos.

Estes são geralmente de acordo contratual de longo
prazo, em que o cliente beneficia de novas soluções
de eficiência energética, e o pagamento está
diretamente ligado às reduções de energia
realizadas através do projeto.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

•Não é exigido um financiamento inicial por parte
do Cliente;

•O fornecedor de CDEs (Empresas de Serviços de
Energia)

deverá

facultar

todos

os

serviços

necessários para projetar, implementar e financiar
o projeto nas instalações de clientes.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

•O fornecedor de EPC deverá assumir os riscos de
desempenho

energético

contratualmente

acordados;

•O

fornecedor

de

EPC

deverá

garantir

o

cumprimento das reduções de energia acordadas.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - TIPOS DE CONTRATOS
Existem

dois

Desempenho

modelos

principais

Energético:

partilha

de
das

Contrato

de

economias

e

garantia de economias

• Através um contrato de partilha das economias,

as receitas

da redução de custos de energia são divididos por um
período pré-determinado, de acordo com uma percentagem

pré-estabelecida

-

As percentagens irão depender dos custos do projeto,
duração do contrato, riscos assumidos, etc

•

Através de um contrato de garantia de economias, o
Fornecedor de CDEs garante um certo nível de redução de
energia e protege o cliente de riscos de desempenho
energético

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - TIPOS DE CONTRATOS

Num contrato de garantia de economias,

o

fornecedor de CDEs, normalmente, assume todo o
risco de desempenho energético

• Por esta razão, é improvável estar disposto a assumir
um crédito de risco

- Geralmente, os clientes são diretamente financiados
por bancos ou por agências de financiamento. Os
clientes pagam o empréstimo e assumem o risco de

reembolso de investimento

- Se as economias não são suficientes para cobrir o
serviço da dívida, o Fornecedor de CDEs normalmente

cobre a diferença
www.trustepc.eu

16

EE & CDEs
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - TIPOS DE CONTRATOS

Partilha das economias

Garantia das economias

Cliente – Riscos
do negócio

Cliente – Riscos
do negócio

Fornecedor de
CDEsDesempenho e
crédito de risco

Partilha de
economias

www.trustepc.eu

Credor /
investidor
100%
Financiamento

Garantia de
economias

Fornecedor de
CDEs
Risco de
desempenho

Pagamento fixo

Credor /
investidor
Risco de crédito
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EE & CDEs
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - TIPOS DE CONTRATO

Outros tipos de contratos são a termo de Contrato
Variável. Nestes, a entidade de financiamento e
fornecedor de CDEs implementam o projeto. No
entanto, se a poupança é menor do que o
esperado, a duração do contrato pode ser alargado
para permitir que o investidor possa recuperar o

seu pagamento integral.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
COTNRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO - TIPOS DE CONTRATO

Garantia de economias

Partilha das economias

•

Desempenho relacionado com o
nível da economia de energia;

•

Desempenho relacionado com o
custo da economia da energia;

•

O valor da economia da energia é
garantido;

•

O valor dos pagamentos ao
fornecedor de CDEs está
diretamente relacionado com o
serviço de energia;

•

O fornecedor de CDEs assume os
riscos de desempenho;

•

O fornecedor de CDEs EPC assume
o risco de desempenho e o crédito.

•

Requer clientes de obtenção de
crédito.

•

Pode abranger clientes que não
tenham acesso a financiamento.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
Clientes

Decisão em
utilizar CDEs
para EE

Implementação
de outras
medidas

Assinatura do
contrato

Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalações
das medidas

Garantia da
operação

Recolha de
dados,
negociação

Proposta de EEmedidas

Verificação da
data, processo
de concurso

Gestão das
instalações

M&V

Fornecedor de CDEs

Financiamento
do projeto

www.trustepc.eu

Mérito de
crédito do
fornecedor de
EPC

Fornecedor de CDEs
Aspetos
técnicos do
projeto

Desempenho
financeiro do
projeto

Aspetos legais
do projeto
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

Para identificar a viabilidade de um projeto o

fornecedor

CDEs,

geralmente,

segue

os

seguintes passos:

•Recolher

e analisar dados da utilização de

energia;

•Indicadores de todos os principais consumos de
energia;

•Realização de auditorias energéticas
www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DSEMPENHO ENERGÉTICO
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Processo de
adjudicação

Garantia da
operação

A análise preliminar consiste na entrega de um

primeiro relatório com as medidas recomendadas
que devem ser implementadas

-Este

é o início da construção do cenário de

negócio que irá permitir a aprovação do projeto

www.trustepc.eu
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EE & EPC
PROCESSO de EPC
ANÁLISE PRELIMINAR

Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Operação
garantida

Para fazê-lo, o prestador de EPC/facilitador deve estimar a
energia e os custos do impacto que resultariam da aplicação de

qualquer medida

- Payback simples é a medida financeira mais usada para
expressar a eficácia de custo do projeto de energia e para
construir o caso de negócios para investir num projeto

- Além

disso, diferente de benefícios de poupança de

custos deve ser considerada (por exemplo evitadas de
GEE, uma melhor qualidade de luz, os custos de

manutenção evitados)

www.trustepc.eu
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EE & EPC
PROCESSO deEPC
PROESSO DE ADJUDICAÇÃO

Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Operação
garantida

Cada empresa segue as suas próprias normas
quando estão em causa procedimentos de
aquisição
Se um facilitador EPC desenvolveu todas as etapas
anteriores, ele também iria ajudar durante esta
etapa

-Facilitadores

de EPC têm mais experiência no

mercado de eficiência energética e, por isso,
saberia qual é o fornecedor EPC mais adequado

para desenvolver o projeto específico
www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
PROESSO DE ADJUDICAÇÃO
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

O fornecedor de CDEs definirá as economias de
energia, a duração do contrato, a redução
financeira, garantias e manutenção (se necessário)
e todas as outras condições gerais para
desenvolver o projeto

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DSEMPENHO ENERGÉTICO
PROESSO DE ADJUDICAÇÃO
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

Durante o processo de adjudicação, o
financiamento dos projetos é um dos fatores mais
relevantes.

A escolha da opção de financiamento mais
apropriado irá depender de vários fatores, tais
como, a economia do projeto, fontes de
financiamento disponíveis, etc

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO de EPC
PROESSO DE ADJUDICAÇÃO
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

Os projetos de CDEs podem ter várias fontes de
financiamento:

-De

uma terceira parte faculta um crédito para o

fornecedor do CDE ou para o cliente;

-Do

fornecedor de EPC, através de financiamento

interno

-Do cliente
-Financiamento conjunto entre do fornecedor do CDE
e do cliente
www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
CONTRATOS

Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

O contrato de desempenho energético deve conter

garantias para a economia e regulamentos para a
afetação dos riscos financeiros e técnicos. Alguns
dos componentes dos contratos são:
- Duração dos contratos
- Volume de investimento
- Obrigações do cliente
- Processo para a implementação de medidas
- Calendário de implementação do projeto
- Método de avaliação das economias atingidas

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS

Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
Medidas

Garantia da
operação

Após a assinatura do contrato, o Fornecedor de CDE
desenvolve o projeto de acordo com o estabelecido
por contrato

-Deve

ser estabelecido um calendário de projeto

para que todas as medidas sejam implementadas

Todas

as

medidas

implementadas

de

devem

eficiência
seguir

as

energética
normas

internacionais
www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRTOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
Medidas

Garantia da
operação

O fornecedor de CDE deve facultaruma formação
adequada, a fim de garantir que o cliente tem uma
correta utilização dos novos equipamentos

- Permitirá obter a máxima rentabilidade das medidas
implementadas

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESMPENHO ENERGÉTICO
MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

Quando se planeia medir e verificar as economias,
uma consideração fundamental é o limite,ou seja, a
economia pode ser determinada a partir da medição de
uma pequena parte da instalação.
Outra consideração fundamental é como o uso de
energia será medido para estabelecer as
economias
- Registo do uso de energia em intervalos regulares
durante um período de tempo representativo.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

Todos estes conceitos têm como base o IPMVP –
International Performance Measurement and
Verification Protocol.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO
Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia da
operação

Se a economia de energia, redução financeira ou
qualquer outra condição estabelecida pelo contrato
não for cumprida pelos equipamentos e medidas
implementadas, deve-se implementar medidas
adicionais a fim de cumprir os termos préestabelecidos.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
Calendário do processo

Potencial
técnico
preliminar

Financiamento,
quadro jurídico

Identificação
do projeto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia de
operação

2 meses

2 meses

2 meses

Variável

6 anos

Fornecedor de CDEs

Financiamento
do projeto

www.trustepc.eu

Mérito de
crédito

Implementação
de outras
medidas

Fornecedor de CDEs
Aspetos
técnicos do
projeto

Desempenho
Financeiro do
projeto

Aspetos legais
do projeto
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EE & CDEs
PORQUÊ O CONTRATO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO?

Geralmente, os CDEs são utilizados para implementar
medidas de conservação de energia para as
equipamentos existentes nos edifícios, tais como
aquecimento, ventilação, ar condicionado e outros que
muitas vezes têm períodos de amortização até dez
anos.
No entanto, estes também podem ser utilizados para a
construção e remodelação. O que resulta numa grande
parte do potencial total das economias de energia.
O cliente pode desenvolver uma reabilitação
abrangente para a construção que pode durar mais de
30 anos.

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PORQUÊ O CONTRATO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO?

O principal benefício de um CDE é a possibilidade
de transferência do risco de desempenho técnico,
utilizando uma solução “chave na mão” com a
garantia da economia de energia (e manutenção), e

usar utilizar as economias para cobrir o custo do
investimento.

www.trustepc.eu
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OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO
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