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CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO–
O GUIA PARA CLIENTES
O que é um Contrato de Desempenho Energético?
Um Contrato de Desempenho Energético1 (CDE) é um acordo contratual entre o beneficiário (ou
cliente) e a Empresa de Serviços de Energia, em que os investimentos (equipamentos, instalação e
serviços de operação) são pagos de acordo com o acordado contratualmente referentes às melhorias
de eficiência energética e outros critérios, como a redução financeira.
O princípio fundamental do CDE é que permite o financiamento de medidas de eficiência energética
com reduções de custos previstos, evitando a entrada de capital por parte do beneficiário do projeto
(cliente).
Um CDE é uma forma de proporcionar melhorias de infraestrutura para as organizações que não têm
conhecimentos técnicos dos equipamentos instalados de energia, capacidades de gestão de energia e
financiamento de capital.
As organizações que desejam melhorar a sua eficiência energética e reduzir os custos relacionados
com a energia devem contratar consultores, fornecedores de equipamentos e prestadores de serviços
de energia para ajudar neste objetivo. Ambas as partes têm interesses e expectativas comuns, uma
vez que irão beneficiar das reduções alcançadas.
Para o cliente, as principais vantagens do CDE são:





Permite reformular e melhorar os edifícios e instalações;
Garantia de redução de custos com zero ou o mínimo de investimento;
Reduz o impacto ambiental de uma organização;
Permite contratar servições externos de energia que serão remunerados com base no seu
desempenho.

Empresas Facilitadoras de CDEs
Tipicamente, as organizações (clientes) começam por contratar um consultor de energia (parte
integrante de uma Empresa de Serviços de Energia) para identificar as oportunidades de economia de
energia, que vão desde práticas operacionais, de manutenção, controlo e investimento em
equipamentos.
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Figura 1: Como as Empresas de Serviços de energia devem criar confiança no Mercado dos CDEs

O apoio técnico e experiência em eficiência energética facultada por empresas facilitadoras de CDEs
permite ajudar a melhorar a confiança dos clientes e, portanto, criar as condições para um projeto de
CDE bem-sucedido.

Empresas de Serviços de Energia
Uma Empresa de Serviços de Energia ou Provedor de CDE é uma empresa que fornece serviços
energéticos na forma de CDE, assumindo a responsabilidade de sua performance.
Figure 2: CDE

Um Contrato de Desempenho Energético consiste na integração de três tipos de contrato num único:
um contrato para a remodelação, um contrato de crédito e um contrato de serviço. A sua abordagem
baseia-se na transferência dos riscos económicos e técnicos, a partir do cliente para o fornecedor de
CDE, com base em garantias de desempenho indicadas pelo fornecedor de CDE.
A remuneração da Empresa de Serviços de Energia, é portanto, com base no desempenho
demonstrado: a principal medida deste desempenho é o nível de redução de energia.
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Modelos de CDE
Existem vários modelos de CDE; seguidamente serão explicados os três mais comuns.

Garantia de economias
A Empresa de Serviços de Energia (ESE) concebe e implementa o projeto e garante a economia de
energia. Se as economias são inferiores do que o esperado, a ESE cobre o défice. Normalmente, uma
terceira entidade financia diretamente para o cliente; a ESE pode facilitar as modalidades de
financiamento.
Num contrato típico de garantia de economias, o cliente acede a um empréstimo para financiar os
investimentos em energia. O Cliente contrata os serviços da ESE para implementar o projeto de
eficiência energética. A ESE assume o risco de desempenho, garantindo a economia de energia. O
cliente retém o pagamento à empresa até se verificar economias de energia através da implementação
do projeto.
O cliente também pode pagar à empresa uma taxa anual para a verificação das economias ou a
manutenção do equipamento. Se a poupança for insuficiente, a empresa de energia paga a diferença
entre o que foi conseguido e o que foi garantida. As economias são avaliadas com base no preço de
energia fixo, acordado no início do contrato. Nesta fase, ESE assume o risco de desempenho, o cliente
assume o risco do preço da energia e o financiador assume o risco de crédito.

Partilha de economias
A Empresa de Serviços de Energia concebe, financia e implementa o projeto, verificando a economia
de energia e compartilha uma parte acordada das economias de energia reais durante um período fixo
com o cliente. A empresa pode receber financiamento direto de uma terceira entidade.
Num contrato típico deste género, a empresa de serviços de energia faculta o financiamento (talvez a
partir dos seus próprios fundos ou de um empréstimo de um terceiro financiador).

Figura 3: Modelo de partilha de economias
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Normalmente, o tempo de duração do contrato e o período do empréstimo irão corresponder. É
importante evidenciar que o financiador assume o risco de que a empresa pode ser incapaz de pagar o
empréstimo tomado; se a ESE é uma pequena ou média empresa, o custo do crédito pode ser
bastante elevado. Em alguns casos, a economia de energia podem ser avaliados com base nos preços
de energia predominante, o que significa que a ESE também assume o risco do preço da energia.
Estas considerações geralmente significam que a ESE é uma grande empresa com um forte balanço
financeiro e acesso aos mercados de capitais.
Embora este tipo de contrato especifique que a ESE vai garantir a economia, é provável que a ESE
opte por compartilhar as economias. Ao compartilhar a economia, incentiva o cliente a minimizar o
consumo de energia e reduz o risco de desempenho energético.

Contrato de termo variável
A Empresa de Serviços de Energia concebe e implementa o projeto e verifica a economia de energia.
Se as economias são inferiores do que o esperado, a duração do contrato pode ser alargado para
permitir que a empresa de serviços de energia recupere o seu pagamento integral. O tempo de
duração de um contrato de termo variável é semelhante ao de partilha de economias, exceto no que
diz respeito à redução do risco para a empresa se a quantidade ou o valor da redução for inferior ao
esperado.
Uma alteração a este contrato é chamado de "primeiro a sair", no caso em que o prestador de CDE
receba 100% das economias de energia verificadas a cada ano até que tenha recebido o seu capital
original mais o lucro acordado. Nesta fase, o contrato termina e o proprietário (cliente) começa a
receber todas as economias geradas. A vantagem desta opção contratual é que ela reduz a
quantidade de tempo que o cliente e a empresa de CDE estão contratualmente ligadas entre si.

O processo dos CDEs
As cinco etapas básicas necessárias para iniciar e concluir o processo de um contrato de desempenho
energético são resumidos na Figura 4. Como mostrado, o processo começa com a identificação de um
potencial projeto de eficiência energética e conclui com a obtenção de sucesso da economia através
de equipamento instalado.

Figura 4: O processo dos CDEs
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A – Identificação do projeto
Figura 5: Fatores-chave na identificação do projeto

Este passo inicial pode ser suportado por um facilitador de CDE, ou pelo utilizador final, no cenário em
que possui um bom grau de conhecimento da eficiência energética. Geralmente envolve a recolha e
análise de dados relacionados com as utilizações energéticas, a aferição de todos os principais
consumos na instalação, e o desenvolvimento de uma auditoria energética simples, estimando os
fatores de consumo com base nas faturas de energia dos anos anteriores.

Muitas vezes, é possível combinar várias instalações num único projeto. Vários projectos de
construção com os custos de energia excessivos são geralmente muito atraentes para a entidade de
financiamento e é obtido um maior número de melhorias de energia através de um único processo.

B – Análise preliminar
A Empresa de Serviços de Energia ao utilizar o seu conhecimento técnico interno irá ajudar o cliente a
identificar e avaliar as oportunidades de redução de energia na sua instalação.
A avaliação técnica envolve uma visão técnica geral das instalações a utilizar. O facilitador de CDE ou
o fornecedor terá detalhes técnicos suficientes para avaliar adequadamente as oportunidades para
desenvolver e implementar um projeto de sucesso. Geralmente, essas informações incluem o tamanho
da instalação, os seus usos de energia, equipamentos, horas de operação, o nível de ocupação,
problemas de manutenção, entre outros.

C- Processo de adjudicação
O cliente final, quando está na fase de escolha de uma empresa de serviços de energia para
implementar o seu projeto, deve ter em conta os fatores-chave ilustrados na Figura 6.
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Figura 6: Capacidades de uma empresa de serviços de energia

Recomenda-se a ter reuniões preliminares e visitas programadas com todos as potenciais empresas
de serviços de energia com o objetivo de responder a quaisquer questões relacionadas com as
instalações e esclarecer questões técnicas. Um facilitador de CDE pode apoiar este processo. Uma
análise preliminar de fluxo de caixa deve ser facultado pela empresa candidata para demonstrar como
o projeto se irá realizar, financeiramente, ao longo do prazo do contrato.

D – Assinatura do contrato e implementação das medidas
O contrato de desempenho energético irá servir como o modelo de como o projeto irá funcionará
durante o prazo do contrato. O CDE deve especificar as responsabilidades de cada parte e deve definir
explicitamente como é esperado o projeto e a garantia da sua execução. Devido à natureza de longo
prazo desta relação, o contrato deve ser específico, mas flexível o suficiente para acomodar tanto as
necessidades das instalações atuais e futuras.
O corpo principal do contrato enquadra as disposições legais básicas e atribui responsabilidades
específicas para cada uma das partes. Ele especifica a regência das leis, as condições de padrão e de
soluções, requisitos regulamentares (por exemplo, de seguro, de trabalho e salários, cumprimento do
código, etc.), e indemnização. O contrato pode ser adaptado para acomodar termos e condições
adicionais, se necessário.
Como os projetos e as circunstâncias variam, as empresas devem procurar aconselhamento jurídico
adequado sobre os CDEs e trabalhar de perto com eles para incorporar qualquer termos especiais e
condições do contrato no contrato final.
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Figura 7: Fases de implementação do projeto

Antes do início da realização efetiva das medidas de economia de energia, é necessário planear
adequadamente as diferentes etapas:




A fase de projeto, que consiste nos detalhes finais do projeto e planeamento da instalação para
as medidas de eficiência energética;
A fase de construção, que consiste na realização das medidas de encomia de energia
instalados, com foco no processo de revisão e aprovação e acompanhamento regular do
processo de construção para a garantia da qualidade;
A fase de comissionamento, para assegurar que as medidas de economia de energia instaladas
estão a funcionar como o planeado.

E – Operação
A concretização de um contrato de desempenho energético é a suposição de que as medidas de
eficiência energética instaladas resultarão em redução de energia, permitindo a redução de custos
correspondentes, o que será usado para reembolsar os investimentos ao longo da duração prevista do
contrato.
A etapa final do processo de projeto de CDE, portanto, consiste na execução das medidas de eficiência
energética, incluindo a monitorização do seu desempenho, monitorização das economias alcançadas,
a execução de atividades de manutenção necessárias e garantir um nível de serviço e conforto durante
a vida útil do contrato.
A Medição e Verificação (M&V) é o processo formal de determinar e documentar que as medidas de
eficiência energética instaladas estão a produzir as economias esperadas. O IPMVP é o protocolo mais
comum e reconhecidos para projetos de CDE. Quando aplicado corretamente, este pode estimar com
precisão a economia de energia de um projeto, estimar as reduções de emissões provenientes da
economia de energia e quantificar a melhoria da qualidade ambiental interna.
A supervisão do processo de M&V, comissionamento contínuo, e manutenção eficaz são todas as
tarefas essenciais para maximizar o desempenho do projeto. São recomendadas reuniões anuais de
revisão com a empresa fornecedora do CDE, a fim de complementar o acompanhamento regular de
atividades ou padrões de serviço e conforto de manutenção; eles também servem como uma
oportunidade para discutir estratégias de otimização dos os resultados do projeto implementado.
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