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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.

2
D4.7: Fomentar o Mercado de Contratos de Desempenho Energético, Roadmap Portugal

06/07/2018

ÍNDICE
RESUMO DO PROJECTO

2

SUMÁRIO EXECUTIVO

4

INTRODUÇÃO

5

MERCADO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTIGO

6

CONCEITO DE CONTRATO DE DESEMPENO ENERGÉTICO
O MERCADO NACIONAL

6
9

O PROJECTO TRUST-EPC-SOUTH

17

DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO

20

IDENTIFICAÇÃO DE BARREIRAS E ESTRATÉGIAS
METODOLOGIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE CDES
RESULTADOS A ATINGIR
PLANO DE ACÇÃO

20
23
27
28

CONCLUSÕES

31

3
D4.7: Fomentar o Mercado de Contratos de Desempenho Energético, Roadmap Portugal

06/07/2018

SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente documento Fomentar o Mercado de Contratos de Desempenho Energético, Roadmap
Portugal, traduz-se num guia para ultrapassar as barreiras existentes no mercado e incentivar a
implementação e desenvolvimento do mercado de eficiência energética e energias renováveis através
de contratos de desempenho energético com especial foco no sector terciário. Este pretende nomear
as barreiras existentes no mercado e identificar potenciais soluções e etapas de implementação, bem
como definir o planeamento de cada acção mais relevante para atingir o potencial de mercado
esperado. Este documento representa a primeira fase para a aceleração do desenvolvimento de
contratos de desempenho energético em Portugal.
Um Contrato de Desempenho Energético (CDE) é um acordo contratual entre o beneficiário (ou cliente)
e a Empresa de Serviços de Energia (ESE), em que os investimentos (equipamentos, instalação e
serviços de operação) são pagos, conforme acordado contratualmente, referentes às melhorias de
eficiência energética e outros critérios, como a economia financeira.
O sector terciário representa cerca de 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, os segmentos
relativos a escritórios, comércio e escolas registam os maiores consumos de energia. No entanto,
importa referir que as subcategorias referentes a hotéis e restaurantes, escolas, saúde e complexos
desportivos, apresentam um elevado potencial para a implementação de CDEs.
O mercado de CDEs encontra-se em fase de desenvolvimento e apesar do conceito de Financiamento
por terceiros já existir em Portugal desde 1990, apenas começou a ser promovido em 2005/2008 por
algumas Empresas de Serviços de Energia. Neste seguimento, e embora que estejam registadas mais
de 100 empresas na base de dados oficial, estabelecida pela DGEG, Direção 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.
Apesar dos CDEs estarem em fase de desenvolvimento, têm vindo progressivamente a ganhar alguma
popularidade no mercado, nomeadamente com contratos implementados nos sectores dos hospitais,
hotéis, edifícios de comércio e desportivos.
É esperado que sejam implementados cerca de 5 a 10 projectos com base em CDEs, no sector
terciário, por ano e estes devem abranger valores de investimento entre 100.000€ e 500.000€ cada.
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 atingir os 630 milhões de Euros.
Através de entrevistas realizadas a Empresas de Serviços de Energia, instituições financeiras, clientes
do sector terciário, bem como através da Plataforma Nacional de Discussão e dos Seminários
realizados, foi possível identificar as barreiras existes no mercado e criar o respectivo plano de acção.
As sugestões incidem sobre as seguintes medidas: financeiras, regulamentares, técnicas,
conhecimento e outras.
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INTRODUÇÃO
O presente documento, doravante roadmap, tem como objectivo o apoio à elaboração de sugestões e
políticas eficazes por forma a mitigar as barreiras existentes à implementação de Contratos de
Desempenho Energético (CDEs), quer sejam regulatórias, técnicas ou financeiras. O desenvolvimento
de esquemas de financiamento e apoio para investimentos em eficiência energética e energias
renováveis também constituem um dos objectivos do documento.
Por forma a cumprir com os objectivos pretendidos, este roadmap é direcionado para vários sectores
que participam na promoção dos CDEs, nomeadamente:







Entidades do sector terciário;
Empresas de serviços de energia;
Entidades de financiamento;
Agências de energia e municípios;
Decisores políticos;
Entidades públicas que regulamentam as diretivas para a temática da energia.

Foi utilizada uma metodologia colaborativa, com base em várias atividades e resultados obtidos,
nomeadamente, entrevistas e reuniões com entidades relevantes do sector, eventos direcionados para
público-alvo geral e específico, participação em eventos relacionados com a área da energia,
pesquisas nacionais e desenvolvimento de ferramenta de análise técnico-financeira e implementação
de pilotos no âmbito do projecto.
Envolvendo todos estes agentes de topo dos sectores atrás identificados, poderá ser possível criar
confiança junto do mercado nacional e fomentar a implementação de Contratos de Desempenho
Energético em Portugal. Desta forma, iremos abordar mecanismos que permitam ultrapassar as
barreiras políticas, legais e financeiras.
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MERCADO DE CONTRATOS DE DESEMPENHO
ENERGÉTIGO
Conceito de Contrato de Desempeno Energético
Um Contrato de Desempenho Energético (CDE) é um acordo contratual entre o beneficiário (ou cliente)
e a Empresa de Serviços de Energia (ESE), em que os investimentos (equipamentos, instalação e
serviços de operação) são pagos, conforme acordado contratualmente, referentes às melhorias de
eficiência energética e outros critérios, como a economia 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 projecto
(cliente). Estes contratos são, geralmente, de longo termo e são definidos de acordo com os resultados
esperados, tais como economia de energia e/ou renovação de equipamentos. As garantias de
desempenho energético podem ser incorporadas nos contratos.
As organizações que pretendem 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 a atingir este objectivo. Todas as partes têm interesses e expectativas comuns,
uma vez que irão beneficiar das reduções de economia esperadas.
Para o cliente, as principais vantagens do CDE são:





Permitir reformular e melhorar os edifícios e instalações;
Garantir a redução de custos com zero ou o mínimo de investimento;
Reduzir o impacto ambiental de uma organização;
Permitir contratar serviços externos de energia que serão remunerados com base no seu
desempenho.

O Fornecedor de CDEs faculta os serviços necessários para implementar o projecto nas instalações do
cliente, assume os riscos de desempenho do projecto e garante os níveis de economia
contratualmente acordados; em caso contrário, deve assumir e compensar a economia.
As vantagens dos CDEs são as seguintes:






Serviço chave-na-mão: A ESE (ou Fornecedor) fornece todos os serviços necessários para a
implementação do projecto, desde a auditoria energética inicial até à medição e verificação
(M&V);
Sem necessidade de capital inicial: O investimento em eficiência energética ou energias
renováveis é reembolsado diretamente através das economias geradas do projecto, sendo que
não existe a necessidade de capital inicial proveniente do cliente;
Risco mínimo 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 contrário,
deve assumir e compensar as perdas;
Apoio no financiamento: O capital para financiar o projecto CDE pode ser exterior aos capitais
próprios do cliente; pelo Fornecedor de CDE ou por terceiros.
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Figura 1: Principais características

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 utilizar estas economias
para cobrir o custo de investimento.
Existem vários parâmetros relevantes para a conceção de um Contrato de Desempenho Energético,
dos quais são explicados os mais comuns:


Garantia de economia

A ESE concebe e implementa o projecto e garante a economia de energia. Se as economias geradas
são inferiores ao esperado, a ESE cobre o défice. Normalmente, uma terceira entidade financia
diretamente para o cliente e a ESE pode facilitar as modalidades de financiamento.
Num contrato típico de garantia de economia, o cliente acede a um financiamento externo para
implementar o projecto, sendo que a ESE assume o risco de desempenho, garantindo a economia de
energia. O cliente retém o pagamento à empresa até se verificar as economias de energia esperadas
através da implementação do projecto.
O cliente também pode pagar à empresa uma taxa anual para a verificação das economias ou a
manutenção do equipamento. Se a economia for insuficiente, a empresa de energia paga a diferença
entre o que foi obtido e o que foi garantido. As economias são avaliadas com base no preço de energia
fixo, acordado no início do contrato. Nesta fase, a 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 economia

A ESE concebe, financia e implementa o projecto, 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 (poderá
ser a partir dos seus capitais próprios ou de um empréstimo de um terceiro financiador).
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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.
Em alguns casos, a economia de energia pode ser avaliada 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 tem um forte balanço financeiro e acesso aos
mercados de capitais.
Embora este tipo de contrato especifique que a ESE vai garantir a geração de 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.

Figura 2: Contrato partilha de economia & garantia de economia



Contrato de termo variável

A Empresa de Serviços de Energia concebe e implementa o projecto 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 ESE recupere o seu pagamento integral. O tempo de duração de um contrato de termo
variável é semelhante ao de partilha de economia, 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 fornecedor de CDE
receba 100% das economias de energia verificadas a cada ano até que tenha recebido o seu
investimento inicial 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 reduz a
duração do contrato em que o cliente e a empresa de CDE estão contratualmente ligadas.
Existem cinco etapas elementares para a correta implementação de um CDE. Conforme mostrado na
figura abaixo, o processo inicia com a identificação de um potencial projecto de eficiência energética e
conclui com a obtenção das economias geradas pelo projecto instalado.
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Figura 3: Processo de implementação de CDE

O Mercado Nacional
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 contração e redução do consumo.

Figura 4: Evolução do consume de energia final no sector terciário, 2000
– 2013
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Analisando a figura anterior, 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.
Relativamente à Figura 5, e para o ano de 2013, verifica-se que a eletricidade 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 eletricidade,
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.

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.
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Tabela 1: Consumo de energia e dados de parque imobiliário para cada segmento do sector terciário 1

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

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. 2
Em Portugal, o mercado dos CDEs está em fase de desenvolvimento3; o que significa que o conceito
de "Projectos 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 DGEG, Direção 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, efetivamente, 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, foram implementados projectos neste
formato 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.

1

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

2

ESCO Market Report

3

ESCO Market Report
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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, refletindo 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
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
(PNAEE), 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.
Relativamente à dimensão dos projectos, em valor monetário, 50% dos entrevistados, no âmbito do
projecto, indicaram como valor médio de investimento cerca de 250.000€ por projecto e 35% dos
entrevistados responderam menos de 250.000€. No que diz respeito à 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
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número de respostas relativas à implementação de projectos de energias renováveis, principalmente
de instalações fotovoltaicas, que exigem contratos com períodos mais longos.
No que diz respeito às entidades de financiamento, 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.
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. No que diz respeito aos factores, foram evidenciados a credibilidade dos Clientes com
60% e a TIR do projecto com 40%.
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.
Relativamente 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.
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, Programa Grow With Energy (aplicado
em 2015 e 2016), a linha de financiamento do Banco Europeu de Investimento gerido pelo Banco BPI,
project finance das instituições financeiras e os fundos de investimento privados, nomeadamente, Grow
Energy Invest, representam os 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 objectivo de redução do consumo de energia, custos associados, e alcançar as metas
nacionais e europeias.
Com base no trabalho efetuado anteriormente, foram identificadas barreiras e potenciais soluções.






Políticas e regulamentos: As políticas são mal orientadas e a aplicação dos regulamentos
existentes não é fiscalizada;
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.
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Figura 7: Principais barreiras ao investimento 4

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 8: Tipo de barreiras ao financiamento
4

Fonte: Limaye; Eng. João de Jesus Ferreira
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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.

Tabela 2: Barreiras e soluções
Barreiras identificadas

Soluções propostas

Financiamento

Financeiras
Criação
de
mecanismos
de
financiamento atrativos
Criação de fundos de investimento
diretamente 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
Criar mecanismos de financiamento
atrativos para os Clientes, caso seja
necessário
Alteração do projecto técnico

Retorno investimento

Esquema de contratação

Mecanismos de suporte

Contratos

Pressupostos técnicos

Garantia de economia
Avaliação técnica

Regulamentares
Alterar o esquema de contratação,
principalmente, no sector público; Criar
mecanismos de apoio para os
contractos e criar diretrizes de
procedimento
Criar mecanismos de apoio para
clientes e diretrizes de procedimentos
aplicáveis a clientes
Criar
um
mecanismo
nacional
alternativo de apoio aos CDEs
Apoio governamental para fomentar e
motivar o sector privado a investir
neste tipo de projectos
Criar contratos standard, de modo a
reduzir o período de negociação
Técnicas
Consciencializar e dinamizar ações de
formação para clientes relacionadas
com
pressupostos
técnicos
de
projectos de eficiência energética e
energias renováveis
Utilização de custos de energia fixos
Validação do projecto por entidades
diferentes
Criação de parcerias técnicas

Grupo interessado

Instituições financeiras e Empresas de
Serviços de Energia
Empresas de Serviços de Energia
Instituições financeiras e Empresas de
Serviços de Energia
Empresas de Serviços de Energia
Instituições financeiras

Empresas de Serviços de Energia,
Instituições financeiras e Entidades
Públicas Regulamentares

Empresas de Serviços de Energia

Instituições financeiras e Empresas de
Serviços de Energia
Instituições financeiras e Empresas de
Serviços de Energia

Empresas de Serviços de Energia

Instituições financeiras e Empresas de
Serviços de Energia
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Barreiras identificadas

Soluções propostas

Grupo interessado

Informação

Conhecimento
Consciencializar, informar e formar os
clientes; Divulgação de projectos-piloto
ou projectos de referência a nível
nacional
Desenvolver formações técnicas

Todos

Formação

Confiança

Contratos

Ferramentas

Duração do contrato

Instituições financeiras

Criação de Planos de Ação
Outras
Demonstração
real
da
solução
apresentada e demonstração de
casos/projectos já implementados e
em conformidade com contratos já em
curso
Envolver os clientes na primeira etapa
dos projectos
Implementação de ferramenta de
avaliação
técnica
e
financeira
reconhecida pela União Europeia
Criação de garantias para o sector
público
Alteração do projecto técnico

Todos

Todos
Instituições financeiras e Empresas de
Serviços de Energia
Instituições financeiras
Entidades Públicas de
Regulamentação
Instituições financeiras e Empresas de
Serviços de Energia
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O PROJECTO TRUST-EPC-SOUTH
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.
O Projecto visa dotar as Empresas de Serviços de Energia de meios que permitam incrementar a
credibilidade e confiança nos contratos de desempenho energético, nos países do Sul da Europa, nos
quais existe a necessidade de melhorar estruturalmente o nível de eficiência energética. De acordo
com a Comissão Europeia, é necessário ultrapassar rapidamente esta lacuna, por forma a que as
Empresas de Serviços de Energia venham a desempenhar um papel decisivo no estímulo da economia
local e na redução da dependência de importação de energia.
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.
Neste contexto, várias atividades foram executadas por forma a fomentar o conceito dos CDEs e a sua
respetiva implementação, através de novos clientes/instalações com procjetos executados na área da
eficiência energéticas e renováveis com base em CDEs. As várias atividades contemplaram:


Análise do potencial de mercado nacional: Apresentação generalista de todos os sectores de
atividade com especial foco para o sector terciário e o potencial dos vários segmentos do
sector;



Entrevistas ao sector terciário, instituições financeiras e Empresas de Serviços de Energia:
Avaliação do estado do mercado na ótica das várias entidades;



Ações de disseminação: Ações de formação e eventos específicos para os sectores envolvidos,
quer sejam sobre temática técnica ou financeira;



Plataforma nacional de discussão: Criação de Grupo para abordar o ponto de situação dos
CDEs em Portugal e medidas a implementar para fomentar este mercado;



Ferramenta GREPCON: Desenvolvimento de ferramenta de avaliação técnica-económica para
projectos de eficiência energética e renováveis. Esta ferramenta é baseada numa metodologia
já existente, Green RatingTM;



Pilotos: Implementação dos conceitos desenvolvidos, com especial foco para a utilização da
ferramenta em pilotos/instalações com potencial de implementação de CDEs.

Para a identificação selecção dos pilotos, foram utilizados os seguintes critérios standard e para
benchmarking:
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O utilizador final de energia faz parte do(s) segmento(s) de mercado com mais potencial;



O utilizador final tem interesse em desenvolver e implementar medidas de eficiência energética
através de contratos de desempenho energético;



O piloto é um edifício ou grupo de edifícios com consumo total de energia superior a
0,5GWh/ano e com área útil superior a 2.000m2;



As medidas de eficiência energética propostas englobam mais do que uma tecnologia e podem
ser replicadas em edifícios do mesmo proprietário ou categoria de sector;



O potencial de economia de energia estimado deverá ser superior a 20%;



O período de retorno cumpre com a expectativa do utilizador final;



Um ou mais fornecedores de CDE foram envolvidos no processo e estão interessados em
desenvolver o projecto;



Se algumas intervenções cumprem com os critérios acima e serão implementados fora do
âmbito dos CDEs, é possível criar um modelo CDE como exemplo para futuras intervenções.

A ferramenta GREPCon, desenvolvida no âmbito do projecto, consiste numa ferramenta de avaliação
técnico-financeira e benchmarking, concebida especificamente para Contratos de Desempenho
Energético e projectos de eficiência energética do sector terciário, que é baseada na metodologia
existente Green RatingTM.
Esta ferramenta é testada e aplicada em todos os pilotos identificados do projecto TRUST EPC
SOUTH e será utilizada, no futuro, para apoiar e fomentar o desenvolvimento de projectos com base
em CDEs. Contempla edifícios standard de segmentos do sector terciário bem como mais de 40
projectos técnicos para a implementação de medidas de eficiência energética com o objectivo de
promover um conhecimento comum dos riscos e benefícios dos projectos de CDEs, melhorando assim
a transparência e a confiança nos investimentos efectuados.
A ferramenta pode ser utilizada para identificar e priorizarem as medidas de economia de energia, bem
como a renovação dos edifícios de uma forma padronizada, facilitando o acesso a financiamento por
terceiros tais como entidades bancárias, fundos de investimento ou utilities. Estas últimas organizações
podem utilizar a ferramenta para identificar e verificar os riscos, bem como avaliar tecnicamente cada
medida e equipamento envolvido nos seus investimentos.
Uma das mais-valias da ferramenta está na sua abordagem standard e no facto da sua aplicação ser
certificada por uma entidade independente.
Em Portugal, foram utilizados 5 edifícios como piloto para o teste e implementação da ferramenta
GREPCon, sendo que todos os edifícios selecionados correspondem aos critérios de seleção do
projecto acima descrito. Os pilotos inserem-se nos subsectores de edifícios de escritórios (3 pilotos),
edifício escolar (1 piloto) e edifício residência sénior (1 piloto).
Após a realização de auditoria energética e a apresentação de resultados ao cliente proprietário de
cada edifício, estes demonstraram interesse num estudo mais pormenorizado para a apresentação de
propostas das medidas de eficiência energética e renováveis sugeridas. Como tal, foi utilizada a
ferramenta GREPCon em cada piloto, avaliando a potencialidade de economia de energia e financeira
de cada edifício e os resultados preliminares têm vindo a ser partilhados com o cliente. É igualmente
importante salientar que apesar da ferramenta sugerir uma vasta gama de soluções de medidas de
eficiência energética e renováveis a implementar, foram escolhidas para estudo as medidas solicitadas
pelos Clientes.
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No que diz respeito à visão dos proprietários para a implementação de CDEs, estes demonstram
interesse na sua implementação, contudo apresentam alguma resiliência relativa aos modelos de
contrato e à duração dos mesmos. Foi explicado o motivo da duração do contrato, bem como os
pressupostos para a partilha de economia entre a Empresa de Serviços de Energia e o Cliente. Os
períodos de contrato poderão ser ajustados mediante, também, ajuste na partilha de economia e tendo
sempre em atenção o período de retorno do investimento da globalidade das medidas propostas.
Nesta fase, ainda com o projectos-piloto em análise, não é possível concluir se os clientes irão avançar
para a realização dos CDEs. Pode adiantar-se que é do interesse do Cliente que as medidas tenham
retorno de investimento em cerca de 5 a 8 anos, sabendo que as medidas com base em energias
renováveis poderão atingir os 10-15 mediante o local da instalação. Um ponto menos positivo para a
implementação dos CDEs é que alguns dos Gestores das empresas (clientes) só estão estritamente
preocupados com o desenvolvimento do seu negócio interno e tudo o que seja alheio à produção do
seu negócio passará para segundo plano, tomando como acção não-prioritária. Para contrariar este
aspecto, é importante informar correctamente cada Cliente para todos os aspectos de um CDE bem
como os pontos positivos que trará para o seu negócio e que poderá realocar verbas que no passado
eram utilizadas para o pagamento de energia e transpô-las para o desenvolvimento do seu negócio.
Paralelamente com a análise técnica e financeira, a JesusFerreira Consultores-energyconsulting está a
tentar encontrar a melhor forma de financiamento: se através de capitais próprios e em partilha com o
cliente, se através de um fundo externo da Banca comercial.
A opção de financiamento através de Banca comercial poderá trazer alguns contratempos no processo
de financiamento de cada projecto, pois o esquema de financiamento é de project finance, agrupando
projectos e valores de investimento superiores a 1M€ e que poderá traduzir-se em algum atraso no
processo de financiamento pela necessidade de angariar projectos com valor de investimento total ao
pretendido pelo Banco. Outro ponto negativo para o estudo financeiro de cada projecto, é o valor
avultado de due diligence que o banco cobra para cada análise de projecto, o que irá aumentar os
custos e ter impacto directo na TIR dos mesmos.
No caso da opção de financiamento por fundos de investimento privados ou capital próprio da ESE
e/ou em combinação com o cliente, o atrás exposto já não se aplica. Contudo, alguns fundos de
investimento privados têm características e pré-requisitos específicos para a análise de cada projecto,
nomeadamente no que diz respeito à TIR e VAL, o que por vezes inviabiliza o financiamento de um
projecto mesmo que o seu retorno e economias sejam favoráveis.
Em Portugal, a utilização da ferramenta GREPCon poderá trazer benefícios para o mercado,
nomeadamente para as ESEs que não tenham internamente uma ferramenta de análise técnicofinanceira, bem como para as Instituições Financeiras que poderão confiar numa ferramenta
desenvolvida por um grupo de especialistas da União Europeia (Consórcio TRUST EPC SOUTH) o que
poderá trazer mais confiança aquando da análise de resultados facultados pela ferramenta. A utilização
desta por parte dos Clientes será mais complexa, pois nem todos têm a capacidade técnica e
financeira que lhes permita dominar todos os componentes da ferramenta e utilizá-la da melhor forma.
Por outro lado, a ferramenta ainda poderá ser alvo de melhorias para que satisfaça todos os critérios
das três grandes entidades que a poderão utilizar: as ESEs, as instituições financeiras e empresas do
sector terciário.
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DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE
CONTRATOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO
Para fomentar o mercado de Contratos de Desempenho Energético em Portugal são apresentadas
várias medidas que poderão permitir a implementação deste tipo de contratos e aumentar o número de
projectos instalados em eficiência energética e renováveis, não só no sector terciário mas em todos os
sectores de actividade, quer sejam públicos ou privados.

Identificação de barreiras e estratégias
Tabela 3: Identificação de barreiras e estratégias
Descrição da barreira

Estratégia

Legais
- Portugal tem de reforçar a necessidade de mudanças
políticas de apoio à implementação de energias
renováveis, como por exemplo, incentivos fiscais para
investimentos (créditos fiscais, IVA reduzido, outros);
- Portugal teve que mudar as tarifas feed-in e deixaram
- Todos os partidos políticos devem concordar e
de existir muitos incentivos para a implementação de
intensificar um esquema comum;
energias renováveis. Os partidos políticos justificaram
- Independentemente do partido político, deverá existir
que sobre a alteração de prioridades em matéria de
um compromisso político e consenso comum por forma
crise e as decisões financeiras externas. Os marcos
a criar uma atmosfera confiante;
regulatórios para a energia criaram um ambiente de
- Constituição de um Agrupamento Nacional e Europeu
instabilidade que provocou o afastamento de
de Interesse Económico;
investimentos. Bancos e instituições financeiras
- Harmonização das cláusulas do contrato-tipo com o
consideram que o novo modelo de financiamento recai
ordenamento jurídico nacional;
em subsídios nacionais que representam um risco
- Criação de um regime jurídico específico para o
maior, pois podem ser revistos consequentemente.
financiamento por terceiros. Com efeito, se, do ponto
Os políticos utilizam a eficiência energética e energias
de vista da prática jurídica, surgirem questões de difícil
renováveis como uma campanha política;
solução, o legislador terá sempre a opção de tipificar
- Falta de diretrizes contratuais e regras de processo;
legalmente o contrato;
- A preparação do contrato é frequentemente morosa
- Deve ser regulado por via legislativa apenas aquilo
(até 6 meses ou mesmo mais), complexa e envolve
que é essencial ao contrato, ficando o restante no
riscos consideráveis de ruptura de negociações.
âmbito da autonomia privada;
- Deveria ser regulado, nomeadamente, no que
respeita às consequências do incumprimento da
economia de energia por parte do cliente.
Credibilidade
- Mais de 100 empresas ESE, criadas para responder a - Criação de um sistema de acreditação semelhante ao
desafios críticos de eficiência energética e serviços de quadro de qualificação das ESEs, criado com o
energia, estão listadas na base de dados nacional da ECO.Ap, para garantir o conhecimento técnico e boa
Direção Nacional de Energia e Geologia mas nem capacidade financeira;
todas têm a estrutura técnica e financeira necessária - As ESEs devem ser conservadoras ao estipular a TIR
para dar resposta a projectos na área da energia. De e o nível de economia de energia;
facto, algumas empresas que inferem ter capacidade - A definição do baseline é vital para o sucesso do
para implementar CDEs, só têm no seu negócio as CDE. Se as entidades não tiverem capacidade técnica,
auditorias energéticas. Por outro lado, ações devem contratar profissionais externos capacitados;
comerciais agressivas tais como apresentar aos - A utilização de um plano claro de Monitorização e
municípios, clientes privados, instituições financeiras, Verificação, como o IPMVP, é essencial para garantir
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Descrição da barreira

Estratégia

uma enorme taxa interna de retorno ou um ciclo de aos clientes que as economias estimadas foram
vida do projecto/economia de energia irrealista podem alcançadas. Este é um elemento-chave do sucesso de
à falta de confiança no conceito de CDE e na um CDE. A responsabilidade da Operação e
implementação deste tipo de contratos;
Manutenção deve estar sobre a ESE;
- Frequentemente, as ESEs, são as entidades que - Agências Locais de Energia podem ser envolvidas no
estabelecem o baseline para a monitorização da processo, facultando informações transparentes aos
economia proveniente da instalação do projecto, e as municípios;
instituições
financeiras
podem
sentir
alguma - A organização de actividades e acções de formação
desconfiança nesse processo/metodologia. Este ponto destinados a colaboradores de instituições financeiras
também pode afetar os municípios que não têm (cursos de formação, sessões informativas, seminários,
experiência para lançar contratos ou supervisiona-los;
projectos casos de sucesso, diretrizes, outros). O
- Algumas autarquias e clientes privados definem, nos mesmo poderá ser aplicado e replicado para os
seus concursos públicos, níveis de economia restantes sectores de actividade;
demasiado ambiciosos e difíceis de alcançar;
- Demonstração da viabilidade de CDEs através de
- O modelo CDE não é entendido da melhor forma por projectos-piloto;
parte dos clientes e não é comunicado da melhor - Permitir que os Gestores de instituições financeiras
maneira. O conceito permanece, de alguma forma, entrem em contacto com responsáveis de outros
pouco conhecido (tipologias, contratos, tecnologias) e projectos já implementados;
municípios, bancos e instituições financeiras não têm - Criação de uma rede nacional/europeia eficaz para os
colaboradores com conhecimento técnico adequado CDEs;
para fazer a avaliação deste tipo de projectos;
- Criar uma rede de empresa de financiamento por
- As instituições financeiras não consideram a terceiros que inclua também instituições financeiras e
economia de energia como uma fonte segura e relutam empresas do foro energético, bem como proporcione o
em assumir os investimentos a longo prazo (contratos envolvimento
agregado
de
empresas
de
com mais de 12 anos). Por este motivo, é muito difícil engenharia/consultoria, fornecedores e construtores de
para as ESEs obterem condições financeiras equipamentos e, por fim, utilizadores de energia;
favoráveis
que
reduzam
a
liquidez
e, - Promover joint-ventures de ESEs a nível comunitário
consequentemente, impede que as ESEs financiem quando grandes projectos ou uma série de projectos
mais projectos;
similares estão em observação, no sentido de distribuir
- Falta de confiança sobre o conceito CDE;
o risco entre diversas companhias;
- Alguns clientes iniciam a implementação de medidas - A divulgação, implementação e fiscalização de
de forma independente e sem apoio técnico;
auditorias energéticas como elemento chave para a
- A coordenação de competências multidisciplinares sua correcta execução e consequentemente a
subcontratadas é complexa e por vezes envolve dinamização da aplicação de medidas de conservação
interesses
contraditórios.
Os
vendedores
de de energia conducentes à implementação de projectos
equipamentos e sistemas nem sempre promovem energéticos.
diálogo profícuo com os consultores, bem como por
vezes têm uma política de assistência deficiente;
- A fraca importância atribuída à energia no contexto
global da vida das empresas.
Financeiras
- Risco financeiro de entidades privadas;
- O Governo deve criar e apoiar mecanismos de
- Instituições públicas têm um baixo orçamento para financiamento interessantes e incentivos fiscais
investimentos e dificuldades de acesso ao (créditos fiscais, IVA reduzido, outros) para o
financiamento com condições financeiras favoráveis;
investimento em projectos de eficiência energética e
- Algumas entidades públicas e privadas têm dívidas renováveis e com base em CDEs;
com fornecedores de energia e este aspecto é - O Governo deveria fomentar a utilização de fundos da
incompatível com os CDEs;
União Europeia para aumentar a eficiência energética
- O Fundo para a Eficiência Energética tem fundos nacional. As entidades nacionais devem utilizar os
limitados disponíveis e o fluxo de financiamento não é fundos e aumentar a qualidade de energia nos seus
eficaz;
edifícios;
- Os bancos preferem financiar projectos em pacote, - O Fundo de Eficiência Energética deveria ter uma
project finance, o que dificulta as ESEs na angariação combinação de diferentes fontes de financiamento
de projectos que alcancem os pressupostos dos (bancos públicos, fundos de investimento, fundos
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Descrição da barreira

Estratégia

bancos;
- Elevados custos de processo;
- Elevadas taxas de juro;
- O facto de serem projectos de difícil interpretação, por
parte das entidades bancárias, sujeita-os a prémios de
risco elevados e incompreensíveis, dando origem a um
nível elevado das taxas de juro praticadas;
- Nos casos em que a empresa, potencial utilizadora do
sistema, possui capacidade de endividamento, o
financiamento por terceiros perde competitividade face
às restantes modalidades de financiamento disponíveis
nos mercados;
- Num contexto económico recessivo os investidores
tendem, naturalmente, a retrair e a comprimir a sua
actividade. Se por um lado esta situação pode facilitar
a entrada de terceiros financiadores, por outro lado um
contexto recessivo pode, também, travar o
desenvolvimento de novos projectos de investimento.

nacionais e europeus). Este ponto poderia alocar mais
recursos financeiros para os fundos;
- Explorar a complementaridade das opções de
financiamento disponíveis;
- Convencer as instituições financeiras a ampliarem o
seu envolvimento em operações de CDEs;
- Um bom grau de solvabilidade, da empresa receptora
do projecto de investimento, é fundamental para a
decisão do terceiro financiador;
- Possibilidade de taxas de amortização aceleradas no
período do contrato ou que as amortizações não
efectuadas durante o período do contrato possam ser
consideradas como custos do exercício, a perda fiscal
constituiria um incentivo ao investimento em eficiência
energética e na utilização racional de energia;
- Divulgação, junto das instituições financeiras, das
vantagens do financiamento por terceiros e do recurso
à utilização racional de energia, por forma a dotar estas
entidades de know-how acrescido nestas matérias,
dotando-as de uma maior sensibilidade para a análise
deste tipo de projectos de investimento.
Administrativas
- Nem o ECO.Ap nem a legislação relativa às
contratações públicas permitem que as entidades
públicas assumam o risco financeiro. A ESE não tem
garantia de que o Estado irá pagá-los e a instituição
- Rever toda a estrutura do ECO.Ap e incluir cláusula
financeira tem menos garantias para o pagamento;
específica para o pagamento de garantias pelo Estado
- A mobilização de municípios é, às vezes, um passo
Português;
difícil. Devido a questões internas, a equipa interna não
- Os técnicos encarregados pela implementação do
está comprometida em participar no desenvolvimento
projecto são um ponto focal e devem ser mantidos na
do projecto e fornecer dados atempadamente;
primeira linha de informação sobre qualquer alteração
- Apesar do Governo ter criado uma nova posição
de procedimento ou projecto;
(Gestor de Energia) para o sector público, que é o
- Sempre que existirem alterações nos quadros
responsável pela gestão de energia do(s) edifício(s) e o
técnicos, o conteúdo do CDE deve ser explicado
ponto de ligação com a ESE, alguns municípios não
novamente para garantir a transparência do processo e
têm recursos financeiros para recrutar este Gestor de
que todas as partes estão realmente envolvidas;
Energia;
- Antes da abertura de concursos para CDEs, devem
- Alterações constantes do responsável técnico do
existir sessões de esclarecimento com as ESEs e
desenvolvimento e implementação do projecto, o que
instituições financeiras;
pode causar atrasos no projecto. Devido à longa
- Criação de mecanismos para garantir o pagamento
duração dos contratos, este ponto também pode levar
das economias para a ESE;
a mudanças nas decisões de negociação anteriores;
- Clara interpretação sobre a contabilização de CDEs.
- Os sistemas de contabilidade não estão totalmente
preparados para os CDEs e não permitem que a
economia seja retida pelas entidades financeiras que
financiam o projecto.
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Metodologia para a implementação de CDEs
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Figura 9: Procedimento para acordo financiamento por
terceiros



Metodologia geral para a aprovação de financiamento e implementação de CDE

1ª Fase
O parceiro ou agente comercial apresenta o projecto de forma a ser efetuada análise prévia do mesmo.
Os dados a disponibilizar são os seguintes:






Breve descritivo do projecto;
Investimento previsto;
Economia de energia prevista com implementação do projecto ou produção anual estimada;
Tarifa de produção fotovoltaica;
No caso de UPACs, percentagem de autoconsumo.

O parceiro será remunerado pela angariação do cliente tendo-se como referência um valor máximo de
10% do investimento associado (determinado em função dos melhores preços do mercado), desde que
não inviabilize a decisão do investidor por falta de rentabilidade.
A remuneração da actividade de verificação do projecto, dimensionamento e consulta ao mercado será
de 2,5 a 5% do investimento associado, dependendo da complexidade dos projectos em causa e da
informação disponível. Esta atividade está consignada à ESE.
Estes valores serão incluídos na avaliação económica prévia feita nesta fase inicial.
Como resultado desta análise inicial é emitido parecer favorável ou desfavorável à prossecução da
análise do projecto para realização do CDE.
Em caso de parecer favorável avança-se para a segunda fase de avaliação apresentada a seguir.
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2ª Fase – 1º Passo
Após parecer favorável à avaliação económica prévia efetuada com base nos dados disponíveis a ESE
propõe ao cliente final a assinatura de acordo para o Desenvolvimento do Projecto de Eficiência
Energética tendo por base um CDE.
Após assinatura do acordo referido a ESE iniciará a análise do projecto como descrito no ponto
seguinte.
2ª Fase – 2º Passo
Após a assinatura do acordo mencionado, a ESE realizará as seguintes ações:
1. Realização de um diagnóstico energético detalhado às Instalações, sempre que se justifique;
A título de exemplo referem-se os seguintes casos simplificados:
No caso de iluminação esta análise pode ser simplificada apenas com medições no local, dos
consumos e das potências instaladas em iluminação, para a elaboração de proposta
luminotécnica adequada;
No caso da instalação de central fotovoltaica há que fazer a análise detalhada da valorização do
autoconsumo, através do tratamento das 12 últimas faturas da energia elétrica da instalação e,
se possível, ter o acesso aos dados do portal edp-online, para avaliar o diagrama de carga da
instalação;
No caso de uma instalação central fotovoltaica para produção de energia destinada à venda à
rede, unidade de pequena produção (UPP), é necessária demonstração da existência das
licenças de ligação à rede e de garantia da tarifa a aplicar.
No caso de sistemas fotovoltaicos os valores de investimento deverão ser da ordem de
0,80€/Wp e os custos para operação, manutenção e monitorização têm um valor médio de
10€/kWp;
2. Definição e caracterização técnica e económica detalhada do conjunto de soluções e medidas
de optimização energética a incluírem no Projecto inserido no contrato de desempenho
energético, designadamente a elaboração dos anteprojectos de engenharia, preparação do
respectivo caderno de encargos, lançamentos de consultas, seleção das propostas de
execução e elaboração do plano de negócios do projecto que farão parte do contrato;
3. Realização de estudo de avaliação económica do Projecto;
4. Análise de risco do cliente final.
A ESE é responsável por colocar a concurso no mercado o projecto, de forma a obter o melhor preço
de fornecimento.
A ESE propõe o método de medição e verificação das economias de energia geradas sendo
responsável pela sua medição durante o período de vigência do Contrato de Desempenho Energético.
Caberá à ESE propor a melhor solução ao Fundo de Investimento (FI), acompanhada do respetivo
plano de negócios.
A remuneração da ESE será de 2,5 a 5% do investimento associado, dependendo da complexidade
dos projectos em causa e da informação disponível. Este valor será incluído na avaliação económica a
efetuar.
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O parceiro será remunerado pela angariação do cliente tendo-se como referência um valor máximo de
10% do investimento associado (determinado em função dos melhores preços do mercado), desde que
não inviabilize a decisão do investidor por falta de rentabilidade.
Este valor poderá ser superior (a avaliar caso a caso) se a rentabilidade esperada pelos investidores
assim o permitir. Este valor será incluído na avaliação económica a efetuar.
A ESE desenvolve o Plano de Negócios Final a propor ao Investidor e elabora o CDE a propor ao
cliente final.

Casos particulares
No caso de o parceiro ser empresa instaladora com interesse na execução do projecto, será feito um
acordo à margem do processo base, que garanta ao instalador a execução dos trabalhos a preços de
mercado, isto é, aceitando o melhor preço que resulte de uma consulta ao mercado.
O projecto será verificado e afinado pela ESE e será esse que será o projecto a financiar. De realçar
que o risco está todo na entidade financiadora. O risco do instalador é apenas a garantia de produção,
face à especificação dos sistemas, que fará parte das condições de aquisição.
Com este acordo protocolado com o instalador (com as garantias referidas nos parágrafos anteriores),
este não tem necessidade de ser parte do acordo com o cliente final. Quem vai pagar ao instalador
será a ESE ou a entidade financiadora, diretamente.



Metodologia geral para a aprovação de financiamento e implementação de CDE - Clientes

1ª Fase
1. Levantamento das medidas de melhoria identificadas nos relatórios de auditoria produzidos
pela ESE;
2. Reunir com cliente de forma a identificar as medidas de melhoria por implementar;
3. Obter o acordo do cliente para a realização de proposta de Contrato de Desempenho
Energético, através de assinatura de acordo promessa;
4. Após assinatura do acordo referido a ESE iniciará a análise do projecto como descrito no ponto
seguinte.
2ª Fase
Após a assinatura do acordo mencionado a ESE realizará as seguintes ações:
1. Realização de um diagnóstico energético detalhado às Instalações, sempre que se justifique.
A título de exemplo referem-se os seguintes casos simplificados:
No caso de iluminação esta análise pode ser simplificada apenas com medições no local, dos
consumos e das potências instaladas em iluminação, para a elaboração de proposta
luminotécnica adequada.
No caso da instalação de central fotovoltaica há que fazer a análise detalhada da valorização do
autoconsumo, através do tratamento das 12 últimas faturas da energia elétrica da instalação e,
se possível, ter o acesso aos dados do portal edp-online, para avaliar o diagrama de carga da
instalação;
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2. Definição e caracterização técnica e económica detalhada do conjunto de soluções e medidas
de otimização energética a incluir no Projecto inserido no contrato de desempenho energético,
designadamente a elaboração dos anteprojectos de engenharia, preparação do respetivo
caderno de encargos, lançamentos de consultas, seleção das propostas de execução e
elaboração do plano de negócios do projecto que farão parte do contrato;
3. Realização de estudo de avaliação económica do Projecto;
4. Análise de risco do cliente final.
A ESE é responsável por colocar a concurso no mercado o projecto, de forma a obter o melhor preço
de fornecimento.
A ESE propõe o método de medição e verificação das economias de energia geradas sendo
responsável pela sua medição durante o período de vigência do Contrato de Desempenho Energético.
Caberá à ESE propor a melhor solução ao Fundo de Investimento (FI), acompanhada do respetivo
plano de negócios.
A remuneração da ESE será de 2,5 a 5% do investimento associado, dependendo da complexidade
dos projectos em causa e da informação disponível. Este valor será incluído na avaliação económica a
efectuar.
Este valor poderá ser superior (a avaliar caso a caso) se a rentabilidade esperada pelos investidores
assim o permitir. Este valor será incluído na avaliação económica a efetuar.
A ESE desenvolve o Plano de Negócios Final a propor ao Investidor e elabora o CDE a propor ao
cliente final.

Resultados a atingir
Entre 5 a 10 projectos de CDEs deverão ser implementados por ano, no sector terciário, e estes devem
abranger valores entre 100.000€ e 500.000€ cada.
O Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética, tem como objectivo promover a
implementação de projectos de eficiência energética e criar metas para 2020, com uma economia
média esperada para o sector de serviços de 4,19 TWh em 2020.
Será expectável que os CDEs implementados e promovidos no âmbito do programa Eco.AP, em que
numa primeira fase é 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 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 foi apenas implementado um CDEs no âmbito deste programa.
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Plano de acção
Tabela 4: Plano de acção

Regulament
ares

Financeiras

Medida

Organização
envolvida

Nível de
prioridade

Mecanismo de
financiamento

Criação de
mecanismos de
financiamento
atractivos

Ministério da
Economia,
Finanças
e
Ambiente

+++

Nacional/europeu

Criação de
fundos de
investimento
dedicados

Ministério da
Economia,
Finanças
e
Ambiente

+++

Nacional/europeu

Criação de fundo
de garantia

Ministério da
Economia,
Finanças
e
Ambiente

++

Nacional

Criação de
regimes de
seguro,
combinação de
empréstimos e
medidas fiscais

Ministério da
Economia,
Finanças
e
Ambiente

+

Nacional

Criação de
directrizes de
procedimento

Ministério do
Ambiente,
DGEG
e
ADENE

+++

Nacional

Acção proposta

Planeamento
S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020
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Técnicas

Medida

Organização
envolvida

Nível de
prioridade

Mecanismo de
financiamento

Mecanismos de
apoio à
contratação

Ministério do
Ambiente,
DGEG
e
ADENE

++

Nacional

Melhoria do
ECO.AP

Ministério do
Ambiente e
ADENE

+++

Nacional

Criação de
contratos
standard por
tipologia de
projecto

Ministério do
Ambiente

+

Nacional

Metodologia
garantia de
economia,
custos de
energia fixos

Ministério do
Ambiente,
DGEG
e
ADENE

++

Nacional

Acções de
formações
técnicas
direccionadas a
clientes

Ministério do
Ambiente,
ADENE
ou
outra
entidade
nomeada

+++

Nacional/europeu

Nomeação de
identidades de
validação de
projecto

Ministério do
Ambiente e
DGEG

+

Nacional

Acção proposta

Planeamento
S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020
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Medida

Acção proposta
Criação
parcerias
técnicas

Conhecimento

Criação de
planos de acção

Formações
técnicas e
financeiras

Outros

Divulgação de
projectos piloto
Implementação e
formação de
ferramentas
técnicas e
financeiras
reconhecidas
pela UE
Demonstração
real de soluções
implementadas

Organização
envolvida

Nível de
prioridade

Mecanismo de
financiamento

Ministério do
Ambiente e
DGEG

++

Nacional

+++

Nacional/europeu

+++

Nacional/europeu

+++

Nacional/europeu

++

Nacional/europeu

+++

Nacional/europeu

Ministério
Ambiente,
ADENE
outra
entidade
nomeada
Ministério
Ambiente
outra
entidade
nomeada

Planeamento
S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

S1 2020

S2 2020

do
ou

do
ou

ADENE
ou
outra
entidade
nomeada
Ministério do
Ambiente ou
outra
entidade
nomeada
ADENE,
DGEG
ou
outra
entidade
nomeada
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CONCLUSÕES
A implementação e desenvolvimento de Contratos de Desempenho Energético ainda representam um
desafio para Portugal dado que o mercado está em crescimento, existe pouca expressão das
Empresas de Serviços de Energia e o sector terciário, na óptica do cliente, ainda está um pouco
relutante a este novo modelo de negócio para a instalação de soluções de melhoria de eficiência
energética e renováveis nos seus edifícios.
Com o objectivo de aumentar o número de projectos implementados no sector terciário, em especial,
em escritórios, comércio e escolas que representam os subsectores mais consumidores de energia, é
necessário que exista um esforço conjunto por várias entidades relevantes no mercado,
nomeadamente, Entidades/Decisores Políticos, Instituições Financeiras, Empresas de Serviços de
Energia e Entidades para fomentar o mercado de eficiência energética e energias renováveis e modelo
de negócio baseado em Contratos de Desempenho Energético, permitindo alcançar os objectivos
nacionais e europeus para a redução do consumo de energia primária.
É possível ultrapassar as barreiras existentes no mercado que se verificam no financiamento,
legislação/regulamentos, técnicas e conhecimento, entre outras gerais, através da implementação do
plano de acção proposto a seguir até 2020 que contempla as mais variadas medidas tais como a
criação de mecanismos de financiamento atractivos, mecanismos de apoio à contratação de CDEs,
acções de formação técnica e financeira, divulgação de projectos de referência e utilização de
ferramentas de avaliação técnico-económica acreditadas pela Comissão Europeia.
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