D4.10 – Conceitos básicos e financiamento de
Contratos de Desempenho Energético
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Eficiência Energética
(EE)
Forma de gerir e optimizar

Medidas de melhoria de eficiência energética
oferecem várias vantagens aos Clientes, tais como:

•

o crescimento do consumo
de energia

É

visto

mais

como

eficiente

•

energeticamente
se

disponibilizar

•
•

mais prestações ou serviços com a
mesma necessidade energética ou
com menores recursos energéticos

•
•

Segurança energética: Quando são instaladas
produções próprias mais eficientes, estas
facilitam a independência energética
Economia de energia: Devido à redução obtida
através da eficiência
Aumentar o valor de activos
Rendimentos disponíveis, obtidos através da
economia de energia
Aumento da produtividade
Responsabilidade ambiental

Fonte: International Energy Agency (IEA)
08/02/2018
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Segurança
energética
Rendimento
disponível

Aumento de
produtividade

Medidas de
melhoria da
EE
Economia de
energia

Aumento do
valor de activos
Responsabilidade
ambiental

08/02/2018
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EE & CDEs
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Os projectos de eficiência energética e CDEs utilizam
diferentes tipos de medidas para melhorar as condições
das instalações do setor terciário. As mais comuns são:

Iluminação

Aquecimento
&
Arrefecimento

Águas
quentes
sanitárias

Refrigeração

Equipamentos
& outros

Algumas das medidas implementadas em cada uma
destas categorias são:
08/02/2018

www.trustepc.eu
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Iluminação

-

Substituição de lâmpadas incandescentes por CFL ou LED;
Detetores de ocupação e de presença nas casas de banho e corredores;
Fotocélulas para controlar o fluxo luminoso em função da luz natural.

Aquecimento
&
Arrefecimento

-

Substituição de caldeiras, melhoria da eficiência das bombas de calor, janelas;
Instalação de refrigeração de alta temperatura, cortinas de ar, etc;
Melhoria do isolamento térmico dos telhados, fachada , etc..

Refrigeração

-

Substituição de equipamentos por outros mais eficientes;
Instalação de sensores de temperatura;
Correto isolamento de portas e outros;

Águas
quentes
sanitárias

-

Substituição de caldeiras convencionais;
Sistemas de recuperação de calor em chillers;
Instalação de painéis solares térmicos.

Equipamentos
& outros

-

Substituição de motores hidráulicos em elevadores;
Substituição de equipamentos convencionais;
Instalação de sistemas de energias renováveis-

08/02/2018
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Dependendo do tipo de medida e de instalação onde estas medidas serão instaladas,
irão existir diferentes níveis de economia de energia.
Média de economia para cada tipo de medida
Segmento /
Medida

Comércio

Hotéis

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
sanitárias

-

15-52%

-

10-50%

5-20%

Equipamentos
e outros

1-2%

5-10%

15-30%

-

5-15%

08/02/2018
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EE & CDEs
CDEs
Geralmente, contratos de longo

Contratos de Desempenho Energético (CDEs)

termo
Definidos de acordo com os

Contratos

de

desempenho

energético

são

acordos contratuais entre o beneficiário e o
fornecedor de medidas de melhoria de eficiência

resultados esperados, tais como
economia de energia e/ou
renovação de equipamentos

energética, verificadas e monitorizadas durante

Fornecedores de CDEs: prestadores

toda a vigência do contrato, em que os

de serviços, empreiteiros e

investimentos são pagos, conforme acordado

fornecedores de produtos

contratualmente, com o resultado das medidas

As garantias de desempenho

implementadas; quer a nível de melhoria da

energético podem ser incorporadas

eficiência energética ou de outro critério, tal

nos contratos

como a economia financeira
Fonte: EU Energy Efficiency Directive
08/02/2018

Mais do que um mecanismo de
financiamento
10
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CDEs

Empresas de

Fornecedor
de CDEs

Presta serviços

energéticos na

Facilitador de
CDEs

consultoria que

elaboram o projecto
do cliente

área dos CDEs

Quando existe
financiamento por
Interessados em

terceiros, o

implementar

Cliente

medidas de EE.
Proprietários de
instalações

Financiamento

fornecedor de
CDEs, cliente, ou a
combinação de
ambos, partilham o
risco

08/02/2018
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Capital necessário para financiar o projecto

Terceira
entidade

Cliente
Fornecedor de
CDEs

Serviços necessários
para implementar o
projecto nas
instalações do cliente

08/02/2018

Assume os riscos de
desempenho do
projecto
contratualmente
acordados

Garante os níveis de
economia acordados.
Em caso contrário,
deve assumir e
compensar a economia
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
PROJETO TÍPICO DE CDE

Os

Característica chave

investimentos

em

EE

são

reembolsados através da economia
energética e financeira

A ESE

Serviço chave
na mão

Sem
necessidade de
capital inicial

08/02/2018

fornece

todos

os

serviços

necessários

para

a

implementação do projecto, desde a auditoria energética inicial
até à medição e verificação (M&V)

Os investimentos em EE são reembolsados directamente através
das economias geradas do projecto, sendo que não existe a

necessidade de capital inicial proveniente do cliente
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PROJETO TÍPICO DE CDE

Os

Característica chave

investimentos

em

EE

são

reembolsados através da economia
energética e financeira

Minimizado o
risco para o
cliente

A ESE deve assumir os riscos de desempenho do projecto
contratualmente acordados

Economia
garantida

A ESE deve garantir os níveis de economia acordados. Em caso

Apoio em
encontrar
financiamento

O capital para financiar o CDE pode ser exterior aos capitais

08/02/2018

contrário, deve assumir e compensar as perdas

próprios do cliente; pelo fornecedor de CDE ou por terceiros
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
DURAÇÃO

Percentagem de respostas (ESE)

60

50

40

30

20

10

0

Menos de 5
anos

5-10 anos

11-15 anos

Mais de 15 anos

Fonte: Transparense, 2013
08/02/2018
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
INVESTIMENTO

Percentagem de respostas (ESE)

35
30
25

20
15
10
5
0

< 0,2M€

0,2M€ 0,5M€

0,5M€ - 1M€

1M€ - 5M€

> 5M€

Fonte: Transparense, 2013
08/02/2018
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
ECONOMIA DE ENERGIA

Percentagem de respostas (ESE

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

<5%

5%-15%

15%-30%

31%-50%

>50%

Fonte: Transparense, 2013
08/02/2018
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
VALOR ACRESCENTADO COMPARADO COM SOLUÇÕES INTERNAS

Valor
Acrescentado
1. Função,
desempenho e
garantia de preço

2. Outsourcing de

projecto e risco de
execução

Fonte: Grazer Energie Agentur
08/02/2018

“Contratação de energia”
é uma garantia de que o
sistema global cumpre os
requisitos durante todo o
contrato
19
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Sem garantia
contratual

Custo anual de energia

Baseline custo
energia

Com garantia
contratual

Categoría 1

Categoría 2

Economia de energia
estimada

Categoría 3

Categoría 4Ano

Economia de energia
realizada

Fonte: Grazer Energie Agentur
08/02/2018
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
CDEs VS SOLUÇÕES INTERNAS

VANTAGEM /
DESVANTAGEM

CDE

SOLUÇÕES INTERNAS

Economia garantida

ESE garante as economias de
energia estabelecidas em contrato

Sem garantia de economia

Maximização de economia de
energia

ESE está altamente motivada para
maximizar a economia de energia

Possibilidade de efeito de
recuperação

Riscos técnicos

ESE

Cliente

Responsabilidades técnicas
para novos sistemas
Riscos financeiros

ESE durante toda a duração do
contrato
ESE

Cliente
Pode ser inferior, desde que o cliente tenha
orçamento ou financiamento com juros baixos

Custos financeiros
Níveis de conforto

Garantia externa por 2 anos; após esse
período, responsabilidade de cliente

Optimização de energia

Flexibilidade total

Planeamento de processo

Coordenado pela ESE

Coordenado pelo cliente e parceiros
externos

Efeito de recuperação

ESE está altamente motivada para
evitar os efeitos de recuperação

Geralmente, aumenta o consumo de
energia após a implementação

Fonte: Grazier Energie Agentur
08/02/2018
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
Cliente

Decisão de CDE
para EE
Identificação
do projecto
Recolha de
dados,
negociação

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Proposta para
medidas de EE

Verificação de
dados,
preparação de
concurso

Gestão das
instalações

M&V da
economia de
energia

Facilitador de CDE ou fornecedor

Financiamento
de projecto

08/02/2018

Implementação
de outras
medidas

Assinatura de
contrato

Valorização de
crédito do
fornecedor de
CDE

Aspectos
técnicos

Fornecedor de CDE

Desempenho
financeiro

Aspectos legais
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Para a identificação da viabilidade do projecto, o
fornecedor/facilitador de CDE deve seguir os
próximos passos:

•

Recolher e analisar as faturas de energia

•

Analisar os principais consumos

•

Realizar uma auditoria energética

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
ANÁLISE PRELIMINAR (I / II)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Entrega do primeiro relatório técnico com as
medidas de eficiência energética que deverão ser
implementadas
Este é o início do plano de negócios, que irá contribuir
para a tomada de decisão e aprovação do projecto

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
ANÁLISE PRELIMINAR (II/ II)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

O fornecedor/facilitador de CDE deve estimar os
custos e economia de energia que irão resultar da
implementação das medidas propostas

-Payback
identificar

simples, método mais comum para
o

custo-benefício

do

projecto

e

construir o plano de negócios
Adicionalmente, devem ser quantificados outros
parâmetros (e.g. GEE, iluminância, custos de

manutenção, etc.)

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO (I / V)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Cada Cliente deve seguir o seu procedimento interno
relativamente aos processos de adjudicação
Se um facilitador de CDE desenvolveu as etapas
anteriores, poderá também auxiliar nesta fase do
processo

-

Dado que os facilitadores de CDE devem ter
experiência no mercado de eficiência energética,
têm mais facilidade na identificação do melhor

fornecedor de CDE para cada projecto específico

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO (II / V)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

O fornecedor de CDE irá definir a economia de
energia, a duração do contrato, a economia
financeira, garantia e manutenção (se necessário)
e, se necessário, outras condições para a correta
implementação do projecto

- O facilitador de CDE pode sugerir as condições
do contrato e, conjuntamente, com o Cliente
escolher

a

empresa

apropriada

para

a

implementação do projecto

08/02/2018

www.trustepc.eu

28

EE & CDEs
PROCESSO CDE
PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO (III / V)

Identificação
do projecto

Durante

Análise
preliminar

o

processo

de

Processo de
adjudicação

adjudicação,

Instalação de
medidas

Garantia

o

financiamento do projecto é um dos factores mais
relevantes
A

escolha

depender

do
de

financiamento

vários

factores,

apropriado
tais

como,

irá
a

economia do projecto, recursos financeiros e
opções de financiamento disponíveis

08/02/2018
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
PROCESSO DE ADJUDICAÇÃO (IV/ V)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Financiamento de CDEs:

-

Terceira entidade financia o fornecedor de CDE
ou o Cliente;

-

Fornecedor de CDE, com fundos próprios;

-

Cliente, com capitais próprios (CAPEX);

-

Combinação entre o fornecedor de CDE e o
Cliente

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
CONTRATOS (V / V)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

O CDE deve especificar garantias de economia,
cumprimento de regulamentos técnicos e controlo
de riscos financeiros. Alguns dos aspectos dos
contratos são:

-

Duração do contrato

Volume de investimento
Obrigações do cliente/ESE
Processo de implementação das medidas de EE
Calendarização da implementação do projecto
Método de avaliação das economias geradas

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
INSTALAÇÃO DE MEDIDAS (I / II)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Após a assinatura do contrato, o fornecedor do
CDE implementa o projecto de acordo com o préestabelecido

-

Deve ser acordado um prazo para que todas as
medidas sejam instaladas

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
INSTALAÇÃO DE MEDIDAS (II / II)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

O Cliente deve receber formação adequada para
que utilize corretamente os novos equipamentos
instalados

-

Maximização da rentabilidade das medidas
implementadas

-

O facilitador/fornecedor do CDE pode dar esta
formação ao cliente

08/02/2018

www.trustepc.eu
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PROCESSO CDE
MEDIÇÃO & VERIFICAÇÃO (I / IV)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

As economias geradas são obtidas através da
energia evitada e nem sempre é possível medi-las
directamente
São estabelecidas comparando a utilização de energia
antes e após a implementação das medidas
Facturas de energia ou baseline são importantes
para o correcto acompanhamento e monitorização
do projecto

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
MEDIÇÃO & VERIFICAÇÃO (II / IV)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

As economias podem ser determinadas através da
medição e verificação de uma parte da instalação
A medicação da utilização de energia é outra
consideração

fundamental

para

estabelecer

as

economias

-

Medição instantânea dos consumos
Registo da utilização de energia em intervalos de
tempo

08/02/2018

www.trustepc.eu
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PROCESSO CDE
MEDIÇÃO & VERIFICAÇÃO (III / IV)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Todos estes conceitos são, geralmente, baseados
no

Protocolo

Internacional

de

Medição

e

Verificação (IPMVP)
Todas as obrigações contratuais relativas à eficiência
energética, economia financeira e outras, devem ser
cumpridas pelo fornecedor do CDE

08/02/2018

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
PROCESSO CDE
MEDIÇÃO & VERIFICAÇÃO (IV / IV)

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

Se a economia de energia, a economia financeira
ou qualquer outra condição estabelecida por
contrato

não

forem

cumpridas

através

dos

equipamentos e medidas implementadas pelo
fornecedor

do

CDE,

este

deve

implementar

medidas adicionais para atingir os termos préestabelecidos

-

Dependendo das condições estabelecidas no
contrato, o fornecedor do CDE poderá incorrer
em coimas a favor do cliente

08/02/2018

www.trustepc.eu
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PROCESSO CDE
DURAÇÃO DO PROCESSO

Implementação
de outras
medidas

Análise técnica
preliminar

Financiamento,
questões legais

Identificação
do projecto

Análise
preliminar

Processo de
adjudicação

Instalação de
medidas

Garantia

2 meses

2 meses

2 meses

Variável

6 anos

Facilitador ou fornecedor de CDE

Financiamento
de projecto

08/02/2018

Qualidade do
crédito

Aspectos
técnicos

Fornecedor de CDE

Desempenho
financeiro

Aspectos legais
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EE & CDEs
BENEFÍCIOS

Sem
necessidade de
investimento
Nível de
economia
financeira
garantida

Processo
coordenado
pelo fornecedor
do CDE

OPORTUNIDADE
PARA O CLIENTE
Fornecedor do
CDE garante a
economia de
energia

Sem riscos e
responsabilidades
técnicas

Menos
consumo
energia; mesmo
nível de
conforto

Fonte: Grazer Energie Agentur
08/02/2018
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EE & CDEs
BARREIRAS

Falta de
conhecimento
sobre o
modelo de
negócio
O cliente deve
solicitar
auditorias
anuais de M & V

Falta de
confiança no
potencial do
projecto

Falta de
confiança no
fornecedor do
CDE

Falta de
conhecimento de
protocolos para
avaliar a eficiência

Fonte: Grazer Energie Agentur
08/02/2018
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EE & CDEs
CONTRATO

Se possível, elaborar um contrato standard para todos os
fornecedores e projectos

Elementos do contrato

Preâmbulo: Conceitos básicos

Preâmbulo: Conceitos
básicos

•

Assunto e objectivo do contrato

Agentes activos

•

Objectos do contrato

•

Criação de confiança: código de conduta (Transparense CoC):

- www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/

Envolvimento de terceiras
entidades
Baseline
Previsão de economia

Agentes activos

Término do contrato

•

Gestores de projecto

•

Endereços

Valor e outros ajustes

Fonte: Grazer Energie Agentur
08/02/2018
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CONTRATO
Envolvimento de terceiras entidades

•

Subcontratados

•

Obrigação da ESE em informar o Cliente sobre todos os

subcontratados

Elementos do contrato
Preâmbulo: Conceitos básicos
Agentes activos

Baseline

•

Consumo total ou parcial. Interligado com o M&V

•

Factores correctivos (clima, ocupação, etc.)

Envolvimento de terceiras
entidades
Baseline

Previsão de economia/garantias
Previsão de economia

•

Nível de garantias

•

Método de avaliação das economias (anual, cálculo unitário)

•

Regulamentos em caso de desempenho inferior ou superior

Término do contrato
Valor e outros ajustes

consoante o estabelecido
Fonte: Grazer Energie Agentur
08/02/2018
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CONTRATO

Elementos do contrato
Duração/término do contrato

•

Transferência de propriedade

•

Estado do equipamento no final do contrato (valor residual)

•

Razões e procedimentos aceitáveis para a rescisão antecipada
do contrato

Valor e outros ajustes

•
•

(Re-)investimento, O&M, outras despesas

Preâmbulo: Conceitos básicos
Agentes activos
Envolvimento de terceiras
entidades
Baseline
Previsão de economia

Utilização de índices adequados para cada factor:

- CAPEX: e.g. Euribor
- O&M: combinação de índices de bens e mão de obra

Término do contrato
Valor e outros ajustes

Fonte: Grazer Energie Agentur
08/02/2018
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EE & CDEs
TIPO DE CONTRATOS

Existem, principalmente, dois modelos de contrato:
Partilha de
economia
Cliente – Risco de
negócio

Risco de
desempenho

Cliente

Risco de
crédito

Fornecedor
de CDE

Investidor

Risco de
crédito

Cliente

Investidor

Risco de
desempenho

Fornecedor
de CDE

Garantia de
economia
Cliente – Risco de
negócio

08/02/2018
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EE & CDEs
TIPO DE CONTRATOS
PARTILHA DE ECONOMIA

•

Economia financeira é dividida por um período acordo com uma percentagem pré-definida

•

Cliente assume parte do risco de desempenho: é pouco provável que o Cliente tenha que
assumir risco de crédito

-

Normalmente, o fornecedor do CDE assume o risco de desempenho e crédito do projecto

-

De modo a evitar riscos de alteração de custo de energia, é possível estipular no contrato
um preço fixo de energia

•

Modelo adequado para os mercados em desenvolvimento

•

Mais valia do serviço de financiamento para o cliente

•

Tendencialmente, cria barreiras para os pequenos fornecedores de CDEs, à medida que se
tornam incapazes de contrair mais dívida para projectos

08/02/2018
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TIPO DE CONTRATOS
GARANTIA DE ECONOMIA

•

Fornecedor de CDE normalmente garante uma parte do nível de economia de energia e assume

o risco de desempenho. É pouco provável que esteja disposto a assumir o risco de crédito

-

Os clientes são financiados directamente por uma instituição financeira. Estes pagam o
empréstimo e assumem o risco de reembolso do investimento

-

Se as economias não forem suficientes para cobrir a dívida, o fornecedor do CDE, que
assume o risco de desempenho e garantia das economias, geralmente, cobre a diferença

•

É provável que funcione adequadamente em países com uma estrutura bancária bem
estabelecida, familiarizada com financiamento de projectos e conhecimentos técnicos suficientes

•

Promove a relação e o crescimento a longo prazo de fornecedores e instituições financeiras

08/02/2018
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TIPO DE CONTRATOS

Garantia de economia

Partilha de economia
•

Fornecedor do CDE assume os
riscos de desempenho e crédito do
projecto

•

Fornecedor do CDE assume o risco
de desempenho / Cliente assume o
risco do crédito

•

O desempenho do projecto está
relacionado com os custos de
economia de energia

•

O desempenho está relacionado com
a economia de energia

•

É garantido o valor da economia de
energia

•

Requere clientes credíveis

•

Fornecedor
de
CDEs
pode
desenvolver mais projectos sem
incorrer em riscos elevados

•

Conceito mais percetível

•

•

O valor do pagamento ao fornecedor
do CDE está relacionado com o
serviço de energia

Clientes que não têm acesso a
financiamento

•

Mais
adequado
para
fornecedores de CDEs

•

Mais adequado para projectos com
menor payback

08/02/2018

grandes
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TIPO DE CONTRATOS
CONTRATO COM TERMO VARIÁVEL

•

Fornecedor do CDE financia e implementa o projecto

•

Se a economia é inferior à esperada, o contrato pode ser
prorrogado para permitir que o fornecedor recupere a
totalidade do seu investimento

•

Fornecedor retém o valor das economias geradas até

receber o seu pagamento total

•

Este tipo de contrato é um pouco incomum, pois os
clientes não têm resultados até que o fornecedor tenha
atingido seu objectivo

08/02/2018
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EE & CDEs
FORNECEDOR

As organizações que pretendem melhorar a sua
eficiência energética e reduzir os custos relacionados
com a energia, podem estabelecer contactos com

empresas contratadas, fornecedores de equipamentos
e prestadores de serviços de energia
O cliente e o fornecedor têm interesses e expectativas

em

comum,

dado

que

ambos

beneficiam

das

economias geradas
ESEs = Empresas de Serviços Energéticos

08/02/2018
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FORNECEDOR

O fornecedor de CDE tem riscos de implementação e
operação técnico-comercial e garante o resultado do
projecto, bem como o custo dos serviços durante a

vigência do contrato
É importante criar uma relação de longo prazo entre o
fornecedor do CDE e o Cliente
O fornecedor do CDE também deve facultar formação
para a equipa operacional do cliente

08/02/2018

www.trustepc.eu
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FORNECEDOR

Geralmente,

os

fornecedores

de

CDEs

tentam

abranger um serviço completo e:

•

Focalizam-se nas medidas que garantem um
melhor custo-benefício

•

Utilizam equipamentos de elevada eficiência

•

Aderem aos protocolos de monitorização (tal como
o IPMVP)

•

Oferecem a manutenção dos novos equipamentos

durante a vigência do contrato

08/02/2018

www.trustepc.eu

56

Índice

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
(CDES)
INTRODUÇÃO AOS CDES
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EE)

CDES – CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS CDES
PROCESSO DOS CDES
BENEFÍCIOS
BARREIRAS

CDES
TIPO DE CONTRATOS
FORNECEDOR DE CDES
FACILITADOR DE CDES

FINANCIAMENTO DE CDES
PORQUÊ OS CDES?

57

EE & CDEs
FACILITADOR

Um CDE combina três tipos de contrato num só: contrato de
trabalho, contrato de crédito e contrato de prestação de
serviços
Tipicamente, as organizações começam por contactar um
consultor de energia para identificar as oportunidades de
economia de energia, desde práticas operacionais até à
manutenção, controlos e investimento em equipamentos

Facilitador de CDE
Recolha de
dados,
negociação

08/02/2018

Proposta para
medidas de EE

Verificação de
dados, processo
de adjudicação

www.trustepc.eu
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EE & CDEs
FACILITADOR
O suporte técnico e a experiência em eficiência energética
previamente adquiridos pelo facilitador do CDE contribuem
para melhorar a confiança dos Clientes e, consequentemente,
fomentar o mercado dos CDEs. O facilitador de CDEs:

•

Fornece apoio na resolução dos problemas técnicos dos
clientes

•

Tem experiência na identificação das melhores medidas de
EE e oportunidades de CDEs

•

Tem conhecimento para desenvolver esquemas credíveis
de CDEs

•

Tem conhecimento para determinar riscos, barreiras,
vantagens e potencial de cada medida

08/02/2018
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EE & CDEs
FINANCIAMENTO
A selecção do financiamento mais apropriado depende de vários factores:

•

Opções de financiamento no país (experiência das instituições bancárias

Despesas

no financiamento de CDEs)

•

Credibilidade da ESE e do Cliente

•

Fontes financeiras disponíveis da ESE e do Cliente

•

Outros custos de

Payback / IRR do projecto
Pagamento

•

operação
Custo de
investimento

Pagamento do IVA vinculado à factura. Em alguns países, a
facturação e o pagamento do IVA são efectuados no momento da
transferência de propriedade (após a instalação)

•

Custos de energia

Reparação de
equipamentos /
custos substituição

Gestão de energia remunerada após a entrega. Factura anual

Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO
RISCOS FINANCEIROS

•
•

Componentes do risco financeiro

Risco de gestão

Risco do projecto
Economia de energia não atinge o nível

Regra de ouro: Cada risco é avaliado em
relação à probabilidade de ocorrência e à
perda (potencial de risco).

esperado. ESE deve assumir a diferença

•

de funcionalidade (equipamento)

Parâmetros externos mudam significativamente:
renegociação do contrato. Deve ser prevista a

•

inflação do custo de energia

A

atividade

do

Cliente

pode

renegociação

•

Cliente: Risco de dívida, credibilidade
Forma de resolução

Risco do cliente

•

Projecto: Risco de desempenho e risco

alterar:

•

Evitar riscos

•

Sobretaxas de risco

•

Seguros

Aumento de
custos

Encerramento das instalações

Fonte: SEVen, Transparense, Grazer Energie Agentur
08/02/2018

62

EE & CDEs
FINANCIAMENTO

Sem CDE

ECONOMIA

(= baseline)

Custos de operação (energia,
etc.)

Garantia de economia
(cobrindo o investimento)
Reembolso do investimento
Benefício
para o
cliente

Pagamento de juros
Gestão de energia

Extra benefícios Cliente & ESE

Com CDE

-1

0

Início do CDE

1

2

3

4

5

6

Economia das medidas

7

8

9

anos
Término do CDE

Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO
TIPO DE FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

•

Financiamento pelo

Financiamento

Cliente

combinado

Recurso de financiamento:

- Crédito simples da ESE
-Venda de créditos
•

Financiamento sem recurso a SPV:

-Equidade ESE
-Equidade ESE e outros investidores
•

Outros menos frequentes:

-Leasing
-Fornecedor
Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

créditos

Modelo SPV

•
•

Cliente
Implementação de
medidas
Garantia de economia

Leasing

Pagamento serviços
Reembolso
•
investimentos

•
ESE

•
Concessão de
empréstimo

Reembolso crédito

•
Investidor (banco)

Fornecimento

Menor risco, preço elevado
Sem contacto com investidores
ESE assume o risco do projecto
Para ser concedido, a ESE deve
ser credível
Limitado ao património da ESE:
mais adequado para grandes
empresas
Em grande parte realizado por
serviços públicos (financiamento
de facturação com custos de
fornecimento de energia)

Fonte: SEVen, Transparense, Grazer Energy Agentur
08/02/2018
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FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

créditos

Modelo SPV

Leasing

Fornecimento

FORFAITING

•

Cliente
Implementação de
medidas
Garantia de economia

•

ESE

Reembolso
prestações

Sale of
claims

•
•

•
Investidor (banco)

•
Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018

Utilizado na maior parte dos CDEs nos
últimos 6-8 anos
A ESE adquire recursos financeiros e,
antecipadamente, negocia com o banco
um acordo preliminar sobre as vendas
futuras
ESE instala as medidas de EE
O cliente assume toda a economia de
energia e a ESE emite a factura.

A ESE vende o crédito / recebível para o
banco
Não há risco para o cliente. Garantia de
economia
66

EE & CDEs
FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

créditos

Modelo SPV

Leasing

Fornecimento

SPV

•

Cliente
Implementação de
medidas
Garantia de economia

Pagamento serviços
Reembolso investimento
Veículo para fins

ESE (e outros

especiais (SPV)

investidores)

Concessão de
empréstimo

•
•
•

Reembolso
empréstimo
Investidor (banco)

•

Uma
entidade
especificamente
projectos de EE

criada
para

A Entidade usa o seu capital
social para investir na EE
Risco do projecto isolado
Accionistas: ESE e outros
como clientes, empresas de
energia, banco ou fundos
públicos/internacionais
Várias
vertentes
geralmente Ltd.

legais,

Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

•
•

•
•
•

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

Créditos

Custos e riscos de financiamento
reduzidos
Financiamento externo sob base
financiamento de projectos

Modelo SPV

Leasing

Fornecimento

Estrutura complexa
de

•

Os empréstimos dos bancos são garantidos
pelos
activos
do
projecto,
mas
reembolsados quase inteiramente pelas
transações da receita do projecto

•

A principal segurança para os bancos está
relacionada geração de rendas
Sem garantia dos acionistas da SPV

A proporção de dívida para património é
superior no financiamento de projectos do
que no financiamento corporativo no
balanço

•
•

Ampla variedade de contratos entre os
diferentes actores
Grandes custos de transacção que implicam
um
preço
de
investimento
elevado,
geralmente acima de 5 M€
Accionistas: ESE e outros como clientes,
empresas de energia, banco ou fundos
públicos/internacionais.
Mais adequado para projectos de elevado
valor e longo prazo

Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

Créditos

CONTRATOS

Modelo SPV

LFI

Fornecimento

CASH FLOWS

ESE é arrendatário

ESE

1. Contrato normal
2. Contrato leasing
3. Contrato
construção

Leasing

ESE

Contrato serviço
energia
Cliente

Ato de transferência
(somente em caso de
cessão)

Taxa de contratação
Investimento

Taxa de
Leasing

LFI

Cliente

1. Co-financiamento
(0-20%)
2. Participação
financeira (em caso
de cessão)

Fonte: SEVen, Transparense, Grazer Energy Agentur
08/02/2018
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FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

Créditos

CONTRATOS

ESE

Contrato
construção

Modelo SPV

Leasing

CASH FLOWS

Cliente é arrendatário

Contrato de serviço de
energia, excl.
financiamento
Cliente

ESE

Investimento

1. Contrato normal
LFI

2. Contrato leasing

Fornecimento

Taxa de
contratação, excl.
financiamento
Cliente

1. Co-financiamento
(0-20%)
LFI

2. Taxa de leasing

Fonte: SEVen, Transparense, Grazer Energy Agentur
08/02/2018
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FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

•
•

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

Créditos

Modelo SPV

Leasing

Fornecimento

Preferencialmente utilizado para uma única tecnologia (por exemplo, cogeração). Utilizado em grande
parte para a contratação de fornecimento de energia
Aplicado em alguns países. Noutros, nunca aplicado devido a:

- Mais dispendioso aquando comparado com o financiamento por crédito
- Demasiado complexo se englobar várias tecnologias
- Legislação: propriedade da tecnologia EE pelo dono do edifício
•

Não existe transferência automática de propriedade no final do prazo do contrato
OPERACIONAL

FINANCEIRO

É necessária permuta

Todas as medidas podem ser financiadas

Locador é o proprietário económico

Locatário é o proprietário económico

Vantagens de impostos

IVA através da implementação das medidas

Fonte: SEVen, Transparense, Grazer Energy Agentur
08/02/2018
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FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

FINANCIAMENTO PELA ESE

Crédito

Venda de

simples

Créditos

Modelo SPV

Leasing

Fornecimento

Crédito de fornecedor
Cliente

•
Pagamentos por
prestações

Venda de
tecnologia
ESE

•

Acordo
entre
comprador

fornecedor

e

As garantias são fornecidas dentro
do contrato e não precisam ser
aprovadas separadamente

Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO
TIPO DE FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

Financiamento pelo

Financiamento

Cliente

combinado

Garantia de retorno
Medidas de economia
Reembolso do
empréstimo

Garantia de economia

ESE

Investidor (Banco)

Cliente
Pagamento de serviços

Empréstimo

• O Cliente contrata directamente a fonte de financiamento (geralmente, um banco)
• ESE só garante o cumprimento dos parâmetros técnicos do projecto
• Se os parâmetros não forem atingidos, a ESE é obrigada a compensar a diferença entre a
economia actual e a economia garantida
Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO
TIPO DE FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

Financiamento pelo

Financiamento

Cliente

combinado

• A ESE e o cliente participam na garantia do
financiamento

• Investimentos em medidas com baixo payback
permitem incluir medidas com maior payback
para apoiar objectivos estratégicos

• Ajuda a eliminar desvantagens de uma
abordagem única e suporta as suas vantagens

• É uma base para relações comerciais mais
próximas

Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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FINANCIAMENTO
TIPO DE FINANCIAMENTO

Financiamento pela ESE

Financiamento pelo

Financiamento

Cliente

combinado

PROJEO DE CONSTRUÇÃO
(2 tipos de medidas)

MEDIDAS TECNOLÓGICAS

MEDIDAS DE CONSTRUÇÃO

Renovação do sistema de energia

Isolamento, substituição de janelas

Payback: 4-8 anos

Payback: pelo menos 15 anos

Adequado para CDE

Possibilidade de co-financiamento através de
subsídios

A economia gerada reembolsa os custos de
investimento no CDE

Co-financiado por fontes adicionais

Se a economia > custos de investimento de medidas
tecnológicas, os investimentos para as medidas de
construção podem ser parcialmente cobertos pelas "medidas
de construção"

Se co-financiado por subsídios, geralmente o beneficiário só
poderá ser o proprietário da instalação, e não a ESE (de
acordo com as condições locais dos programas em vigor)

Fonte: SEVen, Transparense
08/02/2018
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EE & CDEs
PORQUÊ O CDE?

Uma das principais vantagens do CDE é a
possibilidade de transferir o risco de desempenho
técnico, através de uma solução chave-na-mão
com economia de energia garantida (e
manutenção), e utilizar estas economias para
cobrir o custo de investimento.
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