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Actividades até final de 2017
Convidamo-lo a ler a terceira
Newsletter do EPC+, que apresenta os principais resultados do
projeto Europeu EPC+.

CONTEÚDO
•

Desenvolvimentos
recentes no EPC+

•

EPC+ seminários
empresariais

•

Toolbox e modelo de
contrato

•

Os projetos piloto
EPC+

•

Disseminação Nacional e a nível Europeu

Entre 2015 e 2017, foram estabelecidas mais de 15 SPINs,
clusters de diferentes empresas
especializadas, que juntas fornecem um conjunto alargado e
completo de serviços de eficiência energética.
Estas SPINs, com o apoio dos
parceiros, têm vindo a utilizar as
ferramentas e os modelos de
contrato desenvolvidos no âmbito do projeto EPC+ nas suas
atividades.
Recentemente, foram estabelecidas novas SPINs, em Portugal
e na Grécia. Na Irlanda, foram
reforçadas as SPINs existentes,

às quais se juntaram novos
membros.
O conceito de SPIN é baseado
num modelo dinâmico que lhes
permite uma estrutura variável
por forma a poderem responder às necessidades do Mercado
e ir ao encontro da procura.

Dos 30 potenciais projetos identificados, estão
em execução 25 projetos piloto através de um
contrato baseado no
EPC+.
Decorridos 34 meses desde o
início do projeto, destacamos as
principais atividades:

EPC+ Seminários empresariais
A cada parceiro cabe a organização de um seminário nacional para
apresentar os principais resultados
do projeto. Estes seminários visam
essencialmente a discussão em
torno do negócio dos serviços de
energia em cada país.
Convidamos os membros das
SPINs, facilitadores de CDEs, associações técnicas, empresas de
consultoria, instituições financeiras, agências locais e nacionais e
autoridades governamentais para
participar nestes seminários/
workshops participativos.
Os seminários realizam-se entre
finais de 2017 e primeiro semestre

de 2018. Em Portugal, a data prevista
é 8 de março de 2018.
A agenda inclui apresentações de
autoridades governamentais, agências nacionais de energia, ESEs,
SPINs, etc. Serão apresentados os
principais resultados do projeto com
apresentação dos projetos piloto
implementados, assim como outros
projetos de sucesso enquadrados
nos diversos mecanismos de financiamento disponíveis.
Mais informações no website nacional do EPC+ ou entre em contato
com o parceiro português. http://
epcplus.org/partners/

(1)

criação de
SPINs,
clusters de
fornecedores de serviços de
eficiência energética;

(2)

A organização de pelo
menos dez seminários
de formação;

(3)

Desenvolvimento de
materiais de formação;

(4)

Disseminação e comunicação das atividades do
projeto;

(5)

Apresentações a nível
Nacional, Europeu e
Internacional;

(6)

Desenvolvimento de
ferramentas técnicas e
financeiras, assim como
um modelo de contrato,
disponíveis no website.

NEWSLETTER-3

PÁGINA

Ferramentas e contrato modelo para EPCs !
Toolbox técnicas e financeiras.

Ambas as toolbox, técnica e
financeira, estão disponíveis para
o público em geral no website:
http://epcplus.org/energy-servicepackages/

Foi desenvolvida uma ferramenta
técnica para a implementação de
medidas de eficiência energética
e energias renováveis, padronizadas e especificas para determinadas tecnologias.

Contrato Modelo EPC+

Além disso, é facultada uma compilação das várias opções de
financiamento, descrevendo a
mecânica e as etapas necessárias
para a criação de soluções de
financiamento personalizadas.

O modelo do contrato para
CDEs pode também ser encontrado no wesite do EPC+:
http://epcplus.org/energy-servicepackages/

Estas opções estão descritas e
incluídas na toolbox financeira do
EPC+.

Identificação de projetos EPC+
O INÍCIO

BENEFICIÁRIOS:

As SPIN estabelecidas em cada
país, com o apoio dos parceiros
do projeto, recrutaram Clientes
e implementaram os projetospiloto EPC+ a nível nacional.

Lojas, indústrias, habitações,
museu infantil, escritórios, estúdio de televisão, empresa de
inspeção automóvel, agência de
energia, hospital, loja de vendas a
retalho, etc. A maioria dos beneficiários são PMEs.

PAÍSES:
Uma grande variedade de projetos foram implementados nos
países participantes, abrangendo
uma ampla gama de tecnologias
e beneficiários.
Grécia, Áustria, Bélgica, República Checa, Itália, Alemanha, Irlanda, Itália, Portugal, Eslovénia,
Espanha.
Os parceiros, juntamente com
os membros SPIN, facilitaram a
implementação de projetos
EPC+ e, em muitas situações,
participaram ativamente nos
trabalhos de monitorização e
verificação.

TECNOLOGIAS:
AVAC, isolamento, iluminação,
painéis fotovoltaicos, sistemas de
gestão de energia, uso de biogás,
ajuste hidráulico do aquecimento, aplicação de sistema de ventilação ou variação de velocidade.

Novo isolamento e otimização

As figuras ao lado mostram os
projetos piloto implementados
em Espanha (construção de isolamento de fachadas e telhados) e
em Portugal (variação de velocidade num sistema de bombagem).
Sistema de bombagem
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INVESTIMENTOS: O montante de investimento nos
projetos piloto difere significativamente, variando entre
10 000 EUR e 800 000 EUR. A maioria dos investimentos situa-se entre os 15 000 EUR e 35 000 EUR.
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Até à data, os parceiros identificaram mais de
30 projetos e implementaram cerca de 25, representando mais de 6700 MWh/ano de economia em energia primária e 2400 MWh/ano de
economia de eletricidade.

O tipo de financiamento também difere significativamente. Foram utilizadas opções financeiras, tais como:
crowd funding, financiamento próprio (Cliente), leasing
e financiamento por terceiros, principalmente da ESE.
Os contratos de desempenho energético e de fornecimento de energia renovável também foram utilizadas em
alguns dos projetos.
ECONOMIAS DE ENERGIA: As economias de
energia garantidas dos projetos piloto variam entre 7 a
70%, dependendo da tecnologia implementada.
Renovação de um sistema de aquecimento de um
edifício em Itália .

Disseminação Nacional e a
nível Europeu!

Seminário Empresarial,
Madrid, Outubro 2017

Foram realizadas várias apresentações em eventos
nacionais e conferências europeias, em diferentes
países.
A maioria dos parceiros também publicou artigos
sobre diferentes tópicos do projeto:

 Projetos piloto;
 Conferências;
 Organização de seminários e workshops do
EPC+;

Conferência EASME,
Bruxelas, Janeiro 2017

 Brochura final do EPC+.
Representantes do consórcio EPC+ participaram
em conferências internacionais e europeias com
apresentações sobre os desenvolvimentos do
projeto.
O CRES participou com um poster na conferência
Energy Efficiency Market Place organizada pela
EASME, com cerca de 500 participantes.
Na Áustria, a Escan foi convidada a apresentar um
poster e moderar uma das sessões na “World
Sustainable Energy Days”.
World Sustainable Energy Days, Austria, 2017
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Brochura e reunião final em Coimbra
A brochura final do projeto será lançada em finais de fevereiro de 2018.

A reunião final do projeto teve lugar em Coimbra, Portugal, a 7 de novembro de 2017, onde todos os parceiros apresentaram a informação atualizada sobre os
projetos piloto, novas SPINs e outras atividades.

Incluirá informações sobre todas as atividades do projeto e
também detalhes técnicos dos projetos piloto assim como
identifica boas práticas.
Estará disponível no website do projeto e também será
distribuída aos participantes dos seminários empresariais.

Reunião final do projeto, Coimbra, novembro 2017

Visite o website do projeto

www.epcplus.org

Coordinador
O projeto EPC+ é coordenado pelo
CRES (Centre for Renewable Energy
Sources and Saving), que está situado
em Atenas, Grécia.
O CRES é a entidade nacional Grega
para a promoção de fontes de energias renováveis, utilização racional da
energia e conservação de energia.
CRES 19th km Marathonos Ave,
19009, Pikermi/Athens, Greece
abotzios@cres.gr

Contacto Nacional

Consórcio

ISR– Universidade de Coimbra
DEEC - Pólo 2 da Universidade de
Coimbra—Portugal
Paula Fonseca
pfonseca@isr.uc.pt
Carlos Patrão
carlospatrao@isr.uc.pt
Aníbal T. de Almeida
adealmeida@isr.uc.pt

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação da União Europeia, Horizonte 2020, ao
abrigo do contrato de concessão nº 649666. O conteúdo aqui incluído reflete apenas as opiniões dos autores, não sendo
a EASME responsável pelo uso indevido que possa ser feito da informação aqui usada.
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