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Breves considerações do Coordenador do Projeto
O projeto Energy Performance Contracting Plus (EPC+) teve início em março de 2015 e, após 3
anos muito intensos, mas gratificantes, que envolveram a cooperação de 13 instituições de 11
países diferentes, chega ao fim em março de 2018.
Com um ambicioso objectivo de promover a implementação de projetos de Eficiência
Energética através de Contratatos de Desempenho Energético (CDE) em pequenas e médias
empresas (PMEs) do setor privado, um setor onde, ao contrário do que acontece no sector
público, em alguns países da União Europeia (UE), estes contratos ainda são escassos. Os
custos de transação elevados e a sua complexidade, constituem os principais entraves à difusão
destes contratos nas PMEs. Além disso, a dimensão dos projetos, relativamente pequenos, não
proporcionam retornos interessantes dificultando a alavancagem de financiamento para estes
projetos.
A equipa do projeto EPC+, com base na experiência dos vários parceiros em matéria de CDEs
em cada um dos seus países, desenvolveu um modelo de negócios comum, o modelo EPC+,
visando contribuir para ultrapassar estas barreiras. Este modelo de negócio inclui a criação
e desenvolvimento de parcerias entre PMEs (SPINs) para prestação de serviços energéticos,
elaboração de medidas de desempenho energético padronizadas com procedimentos de
medição e verificação simplificados e ainda a elaboração de contratos modelo e soluções de
financiamento simplificadas para CDEs.
Durante os 3 anos da sua duração, foram criadas 18 SPINs nos vários países envolvidos no
projeto, que deverão implementar mais de 25 projetos-piloto com um investimento total
de mais de 3,3 milhões de Euros. Este investimento irá permitir obter economias anuais de
eletricidade na ordem dos 2,4 GWh e economias de energia térmica que rondam os 6,7 GWh.
Estamos confiantes de que estes investimentos são apenas o começo e que a comunicação
e divulgação das boas práticas podem desencadear investimentos múltiplos destinados a
implementar medidas de eficiência energética (EE) no futuro próximo.

Aristotelis Botzios-Valaskakis
Centre for Renewable Energy Sources (CRES)
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MODELO DE NEGÓCIO EPC+
O modelo de negócios do projeto EPC+ pretendeu endereçar um nicho do mercado de serviços de energia que até
agora ainda não tinha sido explorado. Em termos gerais, o
mercado de serviços energéticos oferece, atualmente, os
seguintes serviços energéticos:

Um serviço energético EPC+ é:
Realizado por uma SPIN;
Baseado no desempenho;

1.

Pura instalação de equipamentos, sem medição de
desempenho, nos setores público e privado;
2. Serviços de energia de baixo nível e regimes de contratação de fornecimento de energia (CFE) para os setores público e privado;
3. Contratos de Desempenho Energético (CDE) tradicionais, principalmente no setor público.
A principal lacuna no mercado dos Contratos de Desempenho Energético são os projetos mais pequenos mas
que, ainda assim, garantam um nível de desempenho interessante. O fornecimento de serviços de energia para estes projetos de pequena ou média dimensão com nível de
poupança garantida médio-alto, que se encontram principalmente no setor privado, constituem o principal alvo do
projeto EPC+.

Inovador no sentido de:
1.

aplicar num novo setor um serviço já existente
noutro segmento de mercado;

2.

o serviço de energia inovador num setor onde já
se implementem projetos baseados no desempenho;

3.

uma combinação de ambos.

O modelo de negócio do projeto EPC+ prevê:

2.

3.

A criação e desenvolvimento de parcerias entre PMEs
(SPINs) para a prestação de serviços energéticos;
A elaboração de soluções técnicas padronizadas
simples para promover o desempenho energético
incluindo procedimentos de medição e verificação
simplificados;
Simplificação de modelos CDEs existentes e de soluções de financiamento.

Mercado de EPCs

Investimento

1.

Pay as you
save
Apenas
instalação

CDE
tradicional

EPC+
Fornecimento
de Energia

Serviço/Garantia
nível de EE
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PARCERIAS ENTRE PMEs (SPINs)
Uma SPIN Complexa é uma rede mais informal, autoorganizada, de várias PMEs, denominadas como “membros”.
Um dos intervenientes, será o “coordenador” da SPIN, que
terá a função de tomar a iniciativa de facilitar e fortalecer as
interações na SPIN. Esse tipo de organização é uma estrutura
adaptativa complexa.

Através da cooperação entre PMEs, podem ser oferecidos
serviços inovadores de eficiência energética (SEE). Esta
cooperação permite que as PMEs, em conjunto, ofereçam
serviços de energia inovadores e de alta qualidade que
não poderiam fornecer individualmente. Esses serviços
são boas alternativas aos serviços tradicionais de eficiência
energética prestados por grandes empresas de serviços de
energia (ESEs) e proporcionam oportunidades promissoras
em termos de inovação e serviços.
A esta cooperação entre PMEs, que visa oferecer um SEE ao
mercado, é descrita como SPIN. A SPIN (Parceria entre PMEs
para fornecimento de Serviços Energéticos Inovadores)
é um conjunto organizado de empresas independentes,
principalmente PMEs, que em conjunto fornecem serviços
de eficiência energética e que possuem uma colaboração
estruturada a longo prazo com objetivos acordados em
comum.
Embora os benefícios das SPINs sejam claros, a criação de
uma SPIN é um processo difícil. As PMEs não se envolverão
em nenhum processo de colaboração, a menos que a
parceria responda às suas necessidades e lhe garanta
confiança e controlo. O compromisso contínuo das partes
envolvidas só pode ser alcançado quando todas as partes
sentem uma clara necessidade de colaborar. É necessário
que exista uma forte confiança entre os intervenientes, de
forma a limitar as ações de interesse próprio. A capacidade
das PMEs controlarem em grande parte o seu próprio
destino é um pré-requisito para que os Decisores das PMEs
se envolvam numa rede colaborativa, como é o caso de
uma SPIN.
Uma SPIN Simples é uma organização formal onde existe
um parceiro coordenador, denominado “líder” . Os restantes
parceiros denominam-se “associados” e existe muito pouca
interação entre eles.

Uma SPIN Complicada é uma rede colaborativa formal
de PMEs onde existem ligações muito fortes entre os
membros, denominados “parceiros”, e onde existe um forte
controlo central coletivo. As responsabilidades e tarefas são
distribuídas entre os diversos parceiros da SPIN.
O conceito de SPINs é uma ideia inovadora, mas ainda está
muito pouco desenvolvida na maioria dos países europeus.
Como tal, existe pouco conhecimento sobre como iniciar,
configurar e gerir, com sucesso, este tipo de clusters de
PMEs. Nas atividades do projeto EPC+, foram elaborados
relatórios e outros documentos acerca desta temática,
disponíveis no website do projeto, donde se destacam:
- Análise SWOT
- Ferramentas organizacionais para o desenvolvimento de SPINs e um guia de utilização
- Modelos de contratos de colaboração para SPINs.
Foram criadas e desenvolvidas com sucesso várias SPINs
simples, SPINs complicadas e SPINs complexas, que
envolveram parceiros do projeto e empresas colaboradoras.
O número de participantes em cada SPIN difere
significativamente de caso para caso, no entanto, a maioria
das SPINs é formada por 3 ou 6 participantes, embora
algunas, poucas, incluam mais de 10 entidades.

Categorias de SPINs
observador, coordenador, líder
(por vezes é também um parceiro da SPIN)

A

B

SPINs estabelecidas

parceiro, membro, subcontratado

C

Líder é a face perante o Cliente Existe um coordenador e fortes inte“Joint venture”
Fracas interações entre parceiros
rações entre parceiros
Empresas com o mesmo nível de
importância
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FORMAÇÃO E FERRAMENTAS TÉCNICAS
Material de apoio para as SPINs

desempenho energético. Fazem parte destas ferramentas: descrições técnicas, uma lista de setores adequados à
implementação das medidas, parâmetros de projeto que
devem ser tidos em consideração, metodologias de cálculo, referência a ferramentas de cálculo elaboradas pelos
membros do consórcio ou disponíveis gratuitamente e,
finalmente, são sugeridos métodos simplificados de medição e verificação. Estas ferramentas podem ser usadas na
aplicação das seguintes medidas de desempenho energético:

No âmbito das atividades do projeto EPC+, foram realizadas as seguintes tarefas:
1. Avaliação sobre as necessidades de formação em materia de EPCs em cada país, baseada num questionário online;
2. Produção de materiais de apoio para formação (escritos e em audiovisual), disponíveis no website do projeto
(www.epcplus.org).

Medidas de eficiência energética
• Iluminação interior: Iluminação LED + Sistemas de
controlo;
• Ajuste hidráulico de sistemas de aquecimento;
• Modernização de sistemas de bombagem;
• Modernização de motores elétricos;
• Ventilação e/ou arrefecimento eficiente;
• Otimização de parâmetros em sistemas AVAC.
• Programadores para sistemas de gestão técnica centralizadas de edifícios (GTC) de diferentes fornecedores: Siemens, Honeywell, etc.;
• Renovação /substituição de caldeiras para aquecimento.
Janelas eficientes.
Recuperação de calor e purga de caldeiras industriais.

O questionário realizado por cada um dos parceiros em
cada país, abordou os seguintes temas:
- Conceitos básicos;
- Código de Boas Práticas (CoC) para implementar CDEs;
- Contratação e contratos no setor público;
- Medição e Verificação (M&V);
- Risco;
- Comissionamento / garantia de qualidade;
- Trabalhar em consórcio;
- Perceção sobre a situação atual do mercado de CDEs.
Relativamente a estes tópicos, e com base na sondagem
feita online, o gráfico abaixo indica as necessidades de
cada país.

Ferramentas técnicas

Energias renováveis se combinadas com medidas de eficiência energética

O projeto EPC + tem como principal objetivo padronizar
medidas técnicas de forma a reduzir os custos de transação. As ferramentas técnicas desenvolvidas no âmbito do
projeto, e disponíveis para download no website do projeto (www.epcplus.org), servem como um guia para os
fornecedores de CDEs, pois proporcionam soluções padronizadas para a implementação de serviços baseados em

•
•
•
•
•
•

Solar Térmico (setor Residencial);
Sistemas de Biomassa para aquecimento;
Cogeração;
Painéis Fotovoltaicos;		
Energia eólica;		
Bombas de calor.

Necessidades de Formação
Conceitos básicos
CoC para implementar CDEs
Contratação no setor público
M&V
Risco
Comissionamento e qualidade
Trabalhar em consórcio
Perceção sobre o mercado de CDEs

6

FERRAMENTAS FINANCEIRAS E MODELOS DE CONTRATOS
Ferramentas financeiras

Este modelo de contrato foi posteriormente traduzido e
adaptado às necessidades de cada país. Todos os contratos modelo, para cada país, estão disponíveis no website
do projeto (www.epcplus.org).

Para trabalhar dentro do orçamento estabelecido pelo
cliente e apresentar um plano de investimento que seja
o mais razoável possível, é crucial apresentar informações
financeiras que mostrem claramente o desempenho e os
custos das medidas técnicas propostas.

Módulos do contrato de financiamento

Para efectuar a análise económica dos projetos, foram
ainda colecionadas e desenvolvidas algumas ferramentas simplificadas de análise financeira, disponíveis em
www.epcplus.org, que permitem realizar as seguintes operações:

O financiamento dos serviços CDE é parte integral do contrato que deve ser discutido entre o cliente e a SPIN, seja
o contrato financiado pelo próprio cliente, financiado pela
SPIN através de uma terceira entidade ou através de um
financiamento combinado.

•

Assim sendo, foram desenvolvidos módulos para modelos de contrato de financiamento, disponíveis no website
do projeto (www.epcplus.org). Estes módulos podem ser
considerados e adaptados pela SPIN às necessidades específicas do projeto e do cliente, dependendo do método
de remuneração (por exemplo, poupanças partilhadas ou
poupanças garantidas) e também do tipo de financiamento incluindo:
• Financiamento pelo cliente - capitais próprios, fundos
de maneio ou empréstimos;
• Financiamento da SPIN - empréstimo / crédito na conta do fornecedor, venda de créditos, fundos renováveis ou rotativos, fundos de investimento, subsídios
nacionais / regionais, leasing, SPVS, outras soluções
de financiamento.

•
•

Cálculo do período de retorno de um investimento;
Controlo de pré-viabilidade económica das medidas
concretas;
Análise dos fluxos financeiros (cash-flow) de um investimento.

Contrato modelo
Tendo por base os modelos de contratos CDE disponíveis ao público, em especial o modelo de contrato utilizado com muito sucesso pela Agência Alemã de Energia
(DENA), foi criado um contrato modelo EPC+ simplificado
e adaptados às necessidades de um serviço CDE típico.

Instituição
Financeira

SPIN

Cliente
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PLATAFORMA INTERNACIONAL DO PROJETO EPC+
No decorrer do projeto EPC+, foi criada uma plataforma
web internacional (www.energyefficiencynetwork.eu). Esta
plataforma funciona como um “mercado internacional”,
onde, de acordo com as regras acordadas entre os seus
membros, estes podem trocar conhecimentos valiosos e
desenvolver outros modelos de CDEs assim como outros
conceitos de SPIN, num ambiente de confiança mútuo.
Durante o ano de 2015 a equipa do projeto EPC+ teve como
objetivo atrair fornecedores de serviços de energia para
que estes aderissem à plataforma internacional, de forma a
desenvolverem competências partilhadas, para responder
às necessidade dos clientes internacionais, de diversos
estados membros da UE, que têm a obrigatoriedade de
fazer auditorias energéticas às suas instalações. Como
vários Estados membros da UE ainda não fizeram a
transposição do Art. 8 da Diretiva de Eficiência Energética
(EED), ou estão muito atrasados com a sua implementação
prática, ainda existem muitas grandes empresas que não
estão a cumprir o disposto no referido Art. 8 da EED.
Após atrair os fornecedores de serviços de energia, os
CDEs e os serviços associados a estes contratos têm sido o
enfoque principal da plataforma internacional .

AEMS
Aren
E7 Energy Markt
Analyse
Ekodoma
EPC+ international
platform member

Os potenciais membros da plataforma são selecionados
com base na sua capacidade de atuar como parceiro ou
líder (criação de receitas para outros parceiros quando
trabalham como associados), na sua competência de atuar
como associados (por exemplo, um auditor certificado
de eficiência energética) e nos seus conhecimentos e
portfolio de serviços relacionados com CDEs ou com outros
serviços mais inovadores. Outro critério para participação
na plataforma, prende-se com a localização geográfica:
apenas são admitidos membros que estejam presentes
no máximo em dois estados membros. Pretende-se assim
evitar concorrência entre membros da plataforma ou que
um membro se torne dominante.

ESCAN
ESCO Italia
EWE
Factor4
Fedabo
Graz Energy Agency

No decorrer do projeto, foram ainda completadas as
seguintes etapas:
- Realizada uma análise SWOT da plataforma;
- Criadas ferramentas organizacionais para o
desenvolvimento da plataforma e um guia de utilização;
- Foi feito um plano de negócios para a continuação da
plataforma após o término do projeto EPC +.

Helesco
Motiva
S317 consulting

Estes documentos estão disponíveis no website do projeto
(www.epcplus.org).

SEVEn
Winergia
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BOAS PRÁTICAS DO PROJETO EPC+
Além disso, o tipo de serviço de energia prestado,
o nível de garantia dado, o tipo de monitorização e
verificação escolhidos, bem como o tipo de financiamento
e
remuneração
preferidos,
também
variaram
significativamente de país para país, dependendo do
nível de maturidade do mercado de CDEs e da situação
financeira do país.

Neste momento, já foram implementados com êxito 25
projetos piloto, mas estão planeados ou estão atualmente em negociação mais projetos, que deverão ser implementados durante o ano de 2018. O investimento total nos
projetos piloto já implementados é superior a 3,3 milhões
de Euros, com economias de energia anuais na ordem dos
2,4 GWh e economias de energia térmica de cerca de 6,7
GWh.

Apresentam-se de seguida alguns exemplos de boas
práticas do projeto EPC+.

Os setores onde esses projetos piloto foram implementados são muito variados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Empresas de logística
Hospitais
Edifícios de escritórios
Museus
Empresas de impressão e design gráfico
Instituições de ensino
Salas de estudo
Municípios
Pequenas lojas
Indústrias

Resultados dos projetos
piloto do EPC+

Investimentos

3.3 Mio. €
Poupanças

Poupanças

2.4 GWhe

6.7 GWht
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OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE UM HOSPITAL
NA ÁUSTRIA
Descrição geral

Implementação do CDE

Otimização do sistema de gestão de um hospital na Áustria.

A e7, empresa de consultoria e investigação, juntamente
com a Etaago executaram um projeto piloto no âmbito do
projeto EPC+ consistindo na otimização dos parâmetros
dos sistemas de AVAC.
Os hospitais, devido à especificidade da sua atividade,
são edifícios muito complexos que podem ter uma
infraestrutura de monitorização também bastante
complexa. A e7 e a Etaago estabeleceram uma parceria
para analisar e conceber medidas de otimização para
os sistemas de ventilação e aquecimento (AVAC). Após
analisarem estes sistemas, foi implementado pela equipa
de manutenção e gestão das instalações do hospital, com
o apoio da e7, um conjunto de medidas de melhoria.
A e7 assumiu o papel de face visível perante o cliente,
assegurou que a implementação das medidas fosse bem
sucedida, responsabilizou-se pela gestão do projeto bem
como pela organização e execução de workshops e ações
de formação com o cliente. As medidas implementadas
permitem gerar poupanças anuais na ordem dos 62 000
euros. O investimento total nas medidas de otimização é
inferior a 10 000 EUR. O investimento foi pago recorrendo
a capitais próprios do cliente.

Figura 1: Hospital na Áustria

PAÍS: Áustria
EDIFÍCIO: Hospital
TECNOLOGIA: Sistema de aquecimento, incluindo
águas quentes sanitárias e sistema de ventilação.

Para garantir o nível de poupança foram usados os perfis
de consumo de electricidade, fornecidos pelo operador
da rede de distribuição de energia que fornece o hospital,
como referência. Para aferir as poupanças em aquecimento,
foram usados os valores mensais do sistema de medição
do serviço de aquecimento da zona ou bairro onde o
hospital está inserido. Os dados foram normalizados de
acordo com os graus-dia de aquecimento.

TIPO DE MEDIDA: Otimização do sistema de gestão
do edifício. Inclui a otimização dos parametros do
sistema de AVAC
INVESTIMENTO: < 10,000 EUR.

Este projeto EPC + poderá eventualmente desencadear
novos investimentos. Inicialmente, esta situação não
estava prevista. No entanto, durante a implementação de
várias medidas de otimização, a equipa encontrou várias
falhas nas instalações técnicas. Essas deficiências serão
eliminadas, ao longo do tempo, através de investimentos
mais abrangentes que podem ir até aos 100 000 EUR.
Estes investimentos permitirão obter um nível de conforto
ainda mais elevado ao mesmo tempo que reduzem as
necessidades energéticas do hospital.

POUPANÇAS ENERGÉTICAS: 718,738 kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO: para todas as medidas < 1
ano
POUPANÇAS DE CO2: 85.74 ton CO2/ano
CONTACTO: Klemens Leutgöb
e7
Email: klemens.leutgoeb@e-sieben.at
www.e-sieben.at
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MUSEU DA CRIANÇA: MELHORAMENTOS E REDUÇÃO DOS
CUSTOS DE REPARAÇÃO
Descrição geral

Implementação do CDE

Instalação de um sistema de iluminação novo e
implementação de medidas de melhoria no sistema de
arrefecimento e ventilação.

A agência de energia de Graz, em cooperação com a GBG,
empresa imobiliária municipal de Graz, implementaram
este projeto piloto do EPC +
Os sistemas de iluminação e ventilação existentes,
além de responsáveis por consumos e custos de
energia significativos, requeriam muitos cuidados
representando custos bastante elevados associados aos
trabalhos de manutenção necessários para o seu correto
funcionamento. Desta forma, o investimento num novo
sistema de iluminação tornou-se uma necessidade. Este
facto em combinação com um projeto de eficiência
energética baseado no desempenho, adequava-se na
perfeição para assegurar uma parte do financiamento
necessário ao investimento. Durante a auditoria energética
inicial, verificou-se que havia viabilidade para otimizar o
funcionamento da unidade de arrefecimento e também
o sistema de ventilação, e, por isso, estas medidas foram
integradas no projeto a implementar.

Figure 2: Edifício do Museu da criança

Enquanto várias empresas diferentes preparavam o
conjunto de medidas de melhoria a implementar, a agência
de energia de Graz assumiu o controlo, a responsabilidade
sobre todas as questões relacionadas com o projeto, assim
como a gestão e coordenação do projeto.
Após a implementação das medidas, realizam-se novas
medições para aferir o efeito na redução dos consumos
de energia e assim assegurar a qualidade dos materiais
usados e também a qualidade dos trabalhos de instalação.

PAÍS: Áustria
EDIFÍCIO: Museu
TECNOLOGIA: Sistema de iluminação e sistemas de
arrefecimento e ventilação
TIPO DE MEDIDA: Iluminação LED, otimização do
sistema de comando da unidade de arrefecimento,
otimização do sistema de distribuição de ar

O retorno de investimento, ou o payback “puro”, calculado
com base nos custos de energia evitados, é de cerca de
18 anos. Ainda assim, o projeto é benéfico para o cliente:
eliminação dos problemas relacionados com a reparação
do antigo sistema de iluminação, representando recursos
afetos à manutenção (sempre a curto prazo e, portanto,
difíceis de planear antecipadamente), asseguram que o
projeto beneficie o cliente num período muito mais curto
que o do payback referido anteriormente. Existe ainda um
outro benefício que é o aumento de conforto devido à
diminuição das necessidades de arrefecimento devido ao
uso de iluminação LED.

INVESTIMENTO: 133,000 EUR
POUPANÇAS ENERGÉTICAS: 70,000 kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO: para todas as medidas 18
anos
POUPANÇAS DE CO2: 19.2 ton CO2/ano
CONTACTO: Reinhard Ungerböck
Graz Energy Agency
Email: ungerboeck@grazer-ea.at
www.grazer-ea.at
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EMPRESA DE IMPRESSÃO E DESIGN GRÁFICO USA O EPC+
PARA SE TORNAR NEUTRA EM EMISSÕES DE CARBONO
Descrição geral

Implementação do CDE

Projeto piloto implementado na Bélgica pela SPIN coordenada pela ESE, Factor4, na Van der Poorten, empresa
especializada em impressão e design gráfico de elevada
qualidade.

A empresa belga Van der Poorten, especialista em
impressão e design gráfico com sede em Leuven, iniciou
um projeto para se tornar neutra em emissões de Carbono,
no âmbito do Protocolo GHG que estabelece indicadores
quantitativos de desempenho sustentável de acordo com
as três categorias: scope 1, 2, 3.
A Factor4 realizou um diagnóstico energético de forma a
identificar oportunidades de redução de consumos nos
escritórios, sala de produção, armazém e também nos
processos de produção.
Além de identificar as oportunidades de redução de
consumo a Factor4 também identificou medidas que
poderiam melhorar o conforto no edifício.
As medidas selecionadas incluiram um novo compressor de
velocidade variável, mudança do sistema de iluminação,
redução da pressão de ar comprimido e redução das fugas
na rede de ar comprimido.

Figura 3: Empresa de impressão e design gráfico

As medidas de poupança energética são implementadas
no âmbito de um contrato de desempenho energético
com a Factor4. Este contrato inclui manutenção, medição e
verificação das poupanças energéticas e das melhorias do
conforto nos diferentes edifícios por peritos certificados.
A SPIN envolvida neste projeto é composta pela Factor4
como coordenadora e três membros com diferentes
especialidades: iluminação, climatização e redes de ar
comprimido.

PAÍS: Bélgica
EDIFÍCIO: Empresa de impressão e design gráfico
TECNOLOGIA: Compressor de velocidade variável
TIPO DE MEDIDA: Substituição do compressor,
iluminação, redução da pressão de ar comprimido e
redução das fugas na rede de ar comprimido

Não foi necessário recorrer a nenhuma entidade externa
para financiar o projeto, pois o cliente preferiu recorrer a
capitais próprios.
Os procedimentos de monitorização, medição e verificação
foram acordados entre a Factor4 e a Van der Poorten e
baseiam-se no protocolo IPMVP. A remuneração pelos
serviços da Factor4 é indexada aos lucros obtidos com as
poupanças numa base de partilha de poupanças.

INVESTIMENTO: 113,000 EUR
POUPANÇAS ENERGÉTICAS: 133,333 kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO: 6.8 anos
POUPANÇAS DE CO2: 101 ton CO2/ano

No estudo realizado estima-se que as poupanças
energéticas sejam suficientes para cobrir o custo total das
emissões de CO2 dos próprios edifícios e dos processos
assim como as emissões do ciclo de vida do papel
adquirido pela Van der Poorten.

CONTACTO: Sven Wuyts
Factor4
Email: sven.wuyts@factor4.eu
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MELHORAMENTO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE
CALOR NA CIDADE DE PRESTICE
Descrição geral

Implementação do CDE

Melhoramento do sistema de distribuição de calor na cidade de Prestice.

A empresa Systherm juntamente com a Trival Ltd. realizaram
um projeto altamente inovador na cidade de Prestice. Pela
primeira vez na República Checa, todo o calor fornecido
pelo sistema urbano de distribuição de calor terá origem,
quase na sua totalidade, em unidades de cogeração que
usam como combustível o biogás. A rede de distribuição
de calor existente será ampliada para que mais calor possa
ser fornecido a partir da central cogeração que utiliza
biogás, o que irá permitir economizar gás natural, que é
um combustível não renovável. Atualmente, 60% do calor
gerado vem do biogás e após a conclusão deste projeto
esse valor subirá para 95%.
O projeto irá modernizar o sistema urbano de distribuição
de calor, incluindo
a substituição completa dos
permutadores de calor existentes nas habitações assim
como a instalação de condutas de interligação para água
quente entre os vários sistemas existentes na cidade e que
funcionavam até à data como ilhas.

Figura 4: Foto aérea da cidade de Prestice

Os custos de investimento rondam os 800 000 euros.
O município de Prestice será responsável por 60% do
financiamento deste projeto e os restantes 40% serão
obtidos através de um subsídio.

PAÍS: Républica Checa
EDIFÍCIO: Diversos tipos de de edifícios
TECNOLOGIA: Sistema de distribuição de calor

O projeto, que começou com a assinatura do contrato
em março de 2017, deve estar concluido até ao final de
2018. Praticamente todo o calor fornecido pelo sistema
de aquecimento urbano será proveniente de unidades
de cogeração a biogás. Se a tarifa bonificada aplicável ao
biogás se mantiver em vigor, espera-se que o contrato se
mantenha em vigor durante pelo menos 10 anos. Se, por
algum motivo, o fornecimento de biogás não for suficiente,
o volume em falta pode ser sustituído por gás natural.

TIPODE MEDIDA : Melhoramento do sistema de
distribuição de calor. Substituição completa dos
permutadores de calor existentes nas habitações.
Instalação de condutas de interligação
INVESTIMENTO: 800,000 EUR
POUPANÇAS ENERGÉTICAS:
Poupança de gás natural: 3,088 MWh / ano
Poupança de eletricidade: 34 MWh/ano

Para cumprir os requisitos do programa de subsídios,
durante os primeiros três anos, após o comissionamento
da instalação, será fornecido um relatório anual de
monitorização para avaliar os resultados alcançados. A
Systherm realizou uma análise preliminar ao sistema,
elaborou uma proposta e negociou com o cliente, que
neste caso é a B + T Prestice Ltd., que é detida a 100% pelo
município de Prestice. A Trival Ltd. Será responsável por
fornecer os equipamentos para o sistema de distribuição de
calor, e também por assegurar e garantir o funcionamento
dos equipamentos.

PERÍODO DE RETORNO: 16 anos
POUPANÇAS DE CO2: 700 ton CO2/ano
CONTACTO: Frantisek Kapusta
Email: kapusta@prestice-město.cz
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ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO
EDIFÍCIO CENTRAL DO CENTRO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
Descrição geral

Implementação do CDE

De acordo com as diretrizes nacionais e Europeias, o concurso público para este projeto foi lançado pelo CRES (órgão governamental de direito público) em 16 de novembro de 2016, com um orçamento estimado de 30,000 EUR
(fundos próprios do CRES) para a atualização do sistema
de iluminação do piso térreo do edifício central do CRES.

Os critérios de avaliação deste concurso consistiam em:
(a) critérios mínimos para as especificações técnicas dos
dispositivos de iluminação (b) 30% de ponderação para a
redução da potência instalada na iluminação, (c) 60% de

Figura 5: Luminárias com lâmpadas fluorescentes antes
da implementação do novo sistema

Figura 6: Luminárias com lâmpadas LED depois
da implementação do novo sistema
ponderação para o custo total de implementação da solução proposta e (d) 10% de ponderação para o período
de retorno do investimento. As ofertas dos proponentes
deveriam consistir em melhorias nos sistemas de iluminação que cumprissem os requisitos da norma EN 124641, e garantir as poupanças de energia. Cerca de 60% do
custo do projeto é pago após a conclusão com sucesso dos
trabalhos de instalação.

PAÍS: Grécia
EDIFÍCIO: Centro de Energia Renováveis (Rés de chaão
do edifício central de escritórios)
TECNOLOGIA: Atualização do sistema de iluminação
interior

Após a monitorização da instalação pelo instalador e a verificação das economias garantidas pelo CRES, o restante
pagamento será distribuído por três anos: 10% do valor
do projeto no final do primeiro ano, mais 15% no final do
segundo ano e finalmente, 15% no final do 3º ano de funcionamento.
O cenário que definia o consumo base do sistema de iluminação existente (conforme medido e calculado pelo CRES)
era de 100,6 kWh / dia. O vencedor do concurso público
foi a Hellenic SPIN coordenada pela KGS Developments SA
(uma empresa de serviços de energia cujo papel no projeto seria o de fomentar a comunicação entre os membros
da SPIN, realizar a auditoria energética inicial, fazer a gestão e a implementação do projeto, assim como a monitorização das poupanças energéticas). Faziam ainda parte da
SPIN a KAFKAS SA (fornecedor de equipamentos elétricos)
e a ALKON SA (cujo papel foi a elaboração de todo o projeto de engenharia e eletromecânica).

TIPO DE MEDIDA: Substituição das luminárias
existentente com lâmpadas fluorescentes por
luminárias LED. Instalação sistema de controlo de
iluminação com sensores crepusculares e de movimento
INVESTIMENTO: Cerca de 20,000 EUROS
POUPANÇAS ENERGÉTICAS: 16,128kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO 8 anos
POUPANÇAS DE CO2: 15.95 ton CO2/ano
CONTACTO:
KGS Development S.A.
Email: gk@al-fa.gr | https://www.al-fa.gr
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ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM CENTRO
DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL
Descrição geral

Implementação do CDE

O cliente é um centro de inspeções automóvel, localizado
nos arredores de Coimbra. A necessidade de melhorar a
qualidade da iluminação na nave, levou o CEO desta empresa, ciente do potencial de redução por via da eficiência energética e atento aos desenvolvimentos do EPC+, a
procurar uma empresa que lhe fornecesse uma solução de
optimização da iluminação na instalação.

A ApplianceArts, líder da SPIN, oferece 7 anos de garantia
total sobre o equipamento instalado. Este caso de estudo
mostra que a simples adaptação de lâmpadas fluorescentes T8 por lâmpadas LED tubulares nem sempre traz benefícios.

Este serviço consiste na substituição das lâmpadas fluorescentes existentes, por luminárias LED equipadas com
sistema de comunicação e sensores de presença, capazes
de comunicar com um sistema inteligente de controlo que
permite o ajuste automático da iluminação.
O contrato oferece a garantia de desempenho de um CDE,
não de garantia de poupanças de energia directamente,
mas indirectamente ao nível de potência: a potência instalada não excede determinado valor, garantindo o mesmo
nível de serviço.

Figura 7: Novo sistema de iluminação LED.

PAÍS: Portugal

Este cliente experimentou, várias vezes, efetuar esta substituição sem recorrer a uma empresa especializada. Mas,
nem a qualidade de serviço (lumens disponibilizados no
plano de trabalho) se manteve, nem o tempo de vida das
lâmpadas era razoável. As lâmpadas LED foram falhando
consecutivamente após poucos meses de funcionamento,
mesmo as lâmpadas de marcas bem reputadas.

EDIFÍCIO: Campincarcentro (Centro de Inspeção
Automóvel)
TECNOLOGIA: Iluminação LED
TIPO DE MEDIDA: Atualização do sistema de
iluminação interior (LEDs e sistema de controlo)

A ApplianceARTS efetuou previamente um estudo luminotécnio às instalações da Campincarcentro, por forma a
analisar qual a luminária mais adequada e estimar o potencial de poupança. As poupanças alcançadas poderiam ser
superiores, mas o novo sistema foi projetado para fornecer
uma luminância superior à existente, mais adequada aos
requisitos requeridos pelo cliente, acima dos valores impostos em termos de legislação em vigor.

INVESTIMENTO: <8,118€ (incluindo IVA)
POUPANÇAS ENERGÉTICAS: 8,242kWh/ano (-58.36%)
PERÍODO DE RETORNO: 4.5 anos
POUPANÇAS DE CO2: 3.05 ton CO2/ano

Garantia: A ApplianceARTS garante que a potência total
instalada em iluminação não excederá 2.62 kW, e que os
requisitos legais de iluminação para as diferentes actividades exercidas, são assegurados durante todo o tempo de
vida do sistema.

CONTACTO:
ISR- Universidade de Coimbra
Email: carlospatrao@isr.uc.pt
http://www.isr.uc.pt
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SISTEMA FOTOVOLTAICO NA COBERTURA DE UM EDIFÍCIO
Descrição geral

Implementação do CDE

Este CDE incluiu projeto, dimensionamento e instalação de
67kW de painéis fotovoltaicos no telhado de um edifício de
uma cadeia de televisão, na Irlanda. Este projeto resume o
desenvolvimento de requisitos de desempenho energético
para obras de melhoramento em pequenos edifícios que são
um cruzamento entre contratação tradicional e os CDEs. Estes
projetos denominam-se de CDE Lite ou de Garantias de desempenho energético.

A instalação dos painéis fotovoltaicos (PV) pretende
fornecer as necessidades energéticas básicas do edifício
(carga de base). O sistema foi instalado no telhado
para evitar constrangimentos com autorizações de
instalação nas zonas circundantes. O telhado do edifício
apresentava alguns constagimentos à instalação dos PVs
devido ao tipo de cobertura e à inclinação de algumas
áreas. Além disso, existe na cobertura um grande mastro

Figura 8: Sombreamentos existentes na cobertura do edifício

Figure 9: Distribuição dos painéis fotovoltaicos
de uma antena de transmissão assim como a torre do
edifício que provocam um sombreamento considerável.
Os principais desafíos à implementação deste contrato
foram: a maximização da geração fotovoltaica,
atendendo à área de cobertura disponível, garantir que
não havia zonas de sombreamentos (não identificados)
no projeto final, e avaliar as propostas apresentadas com
base no custo por kWh gerado. Foi colocado a concurso
um caderno de encargos onde um dos requisitos era a
garantia de desempenho.
O design da solução proposta e a experiência do
instalador foram os pontos essenciais para a sua escolha,
no entanto a proposta vencedora teve de obedecer a
rigorosos critérios qualitativos e quantitativos. Na análise
das diversas propostas recebidas foi considerado o custo
que cada proposta apresentava para cada unidade de
energia produzida (€/kWh). Este projeto foi financiado
através de capitais próprios do cliente. Foram retidos
pelo cliente 10% do custo total do projeto, que serão
pagos à ESE após um ano de funcionamento caso seja
atingido o valor de produção fotovoltaica previsto. Caso
este objetivo não seja atingido, serão retirado aos 10% a
diferença entre a produção estimada e a produção real, e
a ESE apenas receberá o remanescente.

PAÍS: Irlanda
EDIFÍCIO: Edifício de uma cadeia de televisão
TECNOLOGIA: Solar Fotovoltaica
TIPO DE MEDIDA: Instalação de um sistema
fotovoltaico
INVESTIMENTO: < 75,000 EUR (preço final é
confidencial)
POUPANÇAS ENERGÉTICAS: 60,000 kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO: para todas as medidas 7 anos
POUPANÇAS DE CO2: 27 ton CO2/ano
CONTACTO: Alan Jackson
Email: alan@tippenergy.ie
http://tippenergy.ie/
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OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS DE AQUECIMENTO EM DE EDIFÍCIOS
HISTÓRICOS - PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE EM FLORENÇA
Descrição Geral

Implementação do CDE

O caso de estudo Italiano contempla a renovação de
sistemas de aquecimento em edifícios históricos ou de
valor artístico único, que incluem frescos e antiguidades
do século XVI, pertencentes ao Conservatório Santa Maria
degli Angeli, entidade que realiza diversas atividades,
incluindo ensino privado, alojamento e organização de
eventos.

As medidas técnicas implementadas pelo projeto
consistem em:
• Substituição de bombas de calor;
• Instalação do sistema de monitorização;
• Melhoria de todo o sistema de distribuição de
aquecimento (substituição de radiadores e renovação
de tubagens, isolamento e controlo diferenciado).

Figura 10: Interior do edifício
PAÍS: Itália
Figure 11: Planta do primeiro piso

EDIFíCIO: Edifício Histórico
TECNOLOGIA: bombas de calor e sistema de
monitorização
TIPO DE MEDIDA: Otimização do sistema de
aquecimento incluindo bombas de calor, sistema de
distribuição e o sistema de monitorização
INVESTIMENTO: 80,000 €
POUPANÇAS ENERGÉTICAS 103,790 kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO: 7 anos
POUPANÇAS DE CO2: 21 ton CO2/ano
CONTACTO: Nicola Graniglia
Email: graniglia@escoitalia.eu
www.escoitalia.eu

O CDE teve início em julho de 2017 e terá uma duração
de 7 anos. Estimam-se poupanças na ordem dos 36%, e
as economias garantidas são cobertas por garantias de
desempenho de 20%.
A economia extra é compartilhada entre o cliente e o
fornecedor do serviço: Esco Italia, o líder da SPIN e o
instalador dos equipamentos.
Trata-se de um CDE peculiar em grande parte devido à sua
especificidade e a um modelo de financiamento único.
O financiamento do projeto foi facilitado pela Federesco
através de acordos especiais que a Associação Italiana de
ESEs estabeleceu com o banco Prossima e com o grupo
bancário Intesa. A Intesa Sanpaolo é uma das entidades
referenciadas no Carbon Disclosure Project “Climate A List”
por ter financiado projetos de eficiência energética no
valor de 1,7 biliões de euros e devido aos seus 500 milhões
de euros de obrigações ecológicas.
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MELHORAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA
PARA MAQUINAÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO DE VARIADORES DE
VELOCIDADE E OTIMIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLO
Descrição geral

Implementação do CDE

O Projeto EPC+ trouxe à Mahle a oportunidade de implementar medidas de eficiência energética que podem ser financiadas através das poupanças garantidas pelo próprio
CDE sem custos antecipados e onde os riscos são partilhados com a empresa fornecedora de serviços de energia.

Todos os membros da SPIN já colaboraram anteriormente na realização de projetos de Eficiência Energética em
clientes industriais. A Schneider Portugal, líder da SPIN, é
um fornecedor de tecnologia e de soluções de engenharia interessado em implementar serviços de energia com
base em sistemas de controlo. A ContaWatt, o parceiro
associado, é uma empresa de consultoria e de auditoria
energética e o ISR-UC atua como coordenador e facilitador
da SPIN.
O Cliente (MAHLE Portugal) é uma grande empresa que
produz anéis de pistão para a indústria automóvel. O tipo
de produtos produzidos exigem um rigoroso controlo das
condições de produção, como por exemplo, tipo e qualidade da luz no plano de trabalho, temperatura da água
fria usada para tratamento da superfície das peças produzidas e também o nível de pressão do ar comprimido.
A tolerância admissível nestes parâmetros é muito baixa,
mas o potencial de poupança de energia é significativo.
O contrato CDE consiste na instalação de variadores electrónicos de velocidade no grupo de bombas utilizadas
para distribuir a água fria pelos equipamentos de tratamento de superfície das peças, o que permite melhorar o
controlo dos motores, usando feedback da temperatura
da água.

Figura 11: Bombas com variadores de velocidade
PAÍS: Portugal
EDIFíCIO: Instalação Indústrial
TECNOLOGIA: Modernização de motores elétricos |
Otimização do sistema de distribuição de água fria
usada na maquinação de peças

A MAHLE é uma empresa empenhada na sua responsabilidade social, sustentabilidade na utilização dos recursos
dando especial prioridade à redução dos consumos de
energia e produção local. Conduzidos pela “performance”
e cientes da importância das pessoas com quem colaboram, sentiu-se especialmente motivada a avançar com
este projeto pelo facto da SPIN ser formada por empresas
que já conhecia, com quem já trabalhou e da sua confiança. Por outro lado, o coordenador da SPIN e facilitador do
projeto, ISR-UC, sendo uma entidade independente de referência no mercado, que não obtém benefícios financeiros com este CDE, foi determinante para levar este projeto
a bom porto. O contrato de desempenho energético tem
uma duração total de 12 meses. O projeto é totalmente
financiado pelo fornecedor do serviço, com garantia mínima de poupança de electricidade de 35% e retorno de
investimento no prazo máximo de um ano.

TIPO DE MEDIDA:Instalação de variadores de
velocidade num grupo de bombagem
INVESTIMENTO: < 15,000 EUR
POUPANÇAS ENERGÉTICAS: 144.910 kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO: 1 ano
POUPANÇAS DE CO2: 54 ton CO2/ano
CONTACTO: Schneider Electric Portugal
Email: luis.hagatong@schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.pt/pt/

18

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ENERGÉTICA
DE UMA FÁBRICA DE PROCESSAMENTO DE MADEIRA
Descrição geral

Implementação do CDE

O contrato de desempenho energético baseia-se na implementação de um sistema de gestão centralizado de energia abrangente. O fornecedor do CDE é a ENEKOM que
atua como consultor da equipa de gestão de energia na
análise da eficiência energética vigente, de forma contínua
e regular.

O serviço de consultoria baseia-se em dados do sistema de
informação de energia (ENIS) e num conjunto alargado de
indicadores de desempenho energético (EnPIs).
As equipas de gestão de energia desta PME implementam,
regularmente, algumas medidas típicas de EE, tais como
manutenção regular de sistemas de aquecimento,
ventilação e ar condicionado, controlo de fugas nos
sistemas de ar comprimido, etc. No entanto, essas equipas
não estão preparadas para analisar a enorme quantidade
de dados gerados pelos sistemas de informação de
energia, cada vez mais sofisticados, levando a que esta
informação não traga valor acrescentado em termos de
poupanças energéticas. Esses sistemas são, na maioria
das vezes, projetados de forma genérica e fornecem
informação pouco útil. Devido a estes factos, muitas
vezes, as medidas correctivas para melhorar a EE não são
realizadas atempadamente e portanto não se retira o
benefício esperado dos elevados investimentos feitos nos
ENIS. Este problema pode ser resolvido pela introdução
de novas técnicas de gestão de energia baseadas em
medição de energia específica e EnPIs direccionados para
determinados indicadores.

Figura 12: Vista aérea da fabrica de processamento de
madeira
PAÍS: Eslovénia

Este CDE atualizou o sistema de gestão de energia
existente assim como as técnicas de medição de energia,
criando um conjunto de indicadores de desempenho
EnPIs e fornecendo consultoria de eficiência energética
baseada na análise contínua de monitorização e definição
de metas (M&T) para os EnPIs.

EDIFíCIO: Fábrica de processamento de madeira
TECNOLOGIA: Sistema de Gestão de Energia
TIPO DE MEDIDA: Serviço de consultoria em
eficiência energética

O sistema de informação energética existente na fábrica
de processamento de madeira ESOL-lesna predelava d.o.o.
tem 50 contadores de energia e 20 EnPIs. O desempenho
energético da empresa é monitorizado e gerido de forma
regular, com base num serviço CDE.

INVESTIMENTO: 74,800 EUR nos ENIs , no contrato
CDE < 10,000 EUR
POUPANÇAS ENERGÉTICAS: em eletricidade 207
MWh/ano e em energia térmica 528,6 MWh/ano

As economias anuais de energia são calculadas com base
na metodologia usada nos EUA e têm um valor estimado
de 5% na eletricidade (207 MWh) e 7% na biomassa (528.6
MWh).

PERÍODO DE RETORNO: 4.6 anos
POUPANÇAS DE CO2: 109.5 ton CO2/ano

O custo total do investimento no sistema de informação
energética é de 74,800 EUR. O valor anual do contrato
CDE é inferior a 10,000 euros. O tempo de retorno de
investimento do sistema de informação de energia (ENIS),
com base na redução dos custos de energia, é de 4.6 anos.

CONTACTO: Bogumil Kandus
ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
Email: info@enekom.si
http://www.enekom.si/
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MODERNIZAÇÃO DO SISTEM DE AVAC E DO SISTEMA DE
MONITORIZAÇÃO DE UM EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS
Descrição geral

Implementação do CDE

Este CDE consiste na renovação do sistema central de
AVAC de um edifício de escritórios.

O edifício é utilizado por várias empresas e os consumos
de energia são principalmente de eletricidade e gás.

Figura 13: EPC+ project in Office building of Barcelona Spain.

PAÍS: Espanha
EDIFÍCIO: Edifício de escritórios
Figuras 14 & 15: Auditoria Energética
TECNOLOGiA: Sistema de Gestão de AVAC

A realização de uma auditoria energética rigorosa, no
início do projeto, foi fundamental para propor medidas
de melhoria viáveis. Durante a auditoria energética
inicial, o sistema de AVAC foi analisado rigorosamente
de forma a ser possível identificar medidas de melhoria
cuja viabiliadade não colocasse o projeto em causa. O
sistema AVAC foi redesenhado e renovado, juntamente
com os respetivos sistemas de monitorização e controlo
remoto. O risco técnico é assumido pelo fornecedor do
serviço. Para realização deste CDE o cliente recorreu a
financiamento externo através de um leasing.

TIPO DE MEDIDAS: Renovação do sistema de AVAC e
instalação de um novo sistema de gestão remota para
o AVAC
INVESTIMENTO: 70,000 €
POUPANÇAS ENERGÈTICAS: 80,416 kWh/ano
PERÍODO DE RETORNO: 6.5 anos

A SPIN foi criada em Sevilha com três empresas, a
Escan como coordenadora da SPIN, a iONSmart Energy
especialista em sistemas de monitorização de energia e
a Atmósfera Cúbica que é especialista em integração de
fontes renováveis em edifícios. A garantia de poupanças
neste CDE foi de 30%, mas após um ano de entrada em
funcionamento do novo sistema de AVAC, as poupanças
energéticas foram superiores a 35%.

POUPANÇAS DE CO2: 28,15 ton CO2/ano
CONTACTO:
iON Smart Energy
E-mail: abel.bascunana@ionse.es
www.ionse.es
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LIÇÕES PARA O FUTURO
Criação e Funcionamento da SPIN
•

Para convencer as PMEs a estabelecer uma SPIN, é
necessário desenvolver uma proposta de valor clara e
materiais de apoio úteis.

•

Uma vez que a confiança é um pilar de uma SPIN,
comportamentos
que
beneficiam
membros
individuais a curto prazo devem ser evitados. Pelo
contrário, devem-se cultivar os benefícios de um
relacionamento de longo prazo.

•

O âmbito de ação, as responsabilidades e a qualidade
do serviço prestado por cada uma das PMEs que
fazem parte da SPIN devem ser definidos com clareza
logo nas primeiras etapas de criação da SPIN.

•

Devem-se criar incentivos para motivar os membros
da SPIN a partilhar informações que possam gerar
oportunidades de negócio.

•

É importante permitir que um parceiro possa sair da
SPIN a custo aceitável, sem que esta opção prejudique
os interesses comerciais das empresas (por exemplo, a
sua reputação).

•

O contrato, assim como as formalidades para o
estabelecimento de uma SPIN, devem ser o mais
simples possível.

•

A SPIN deve aproveitar as vantagens, mais valias
que a parceria proporciona, como por exemplo
o conhecimento conjunto que possuem sobre o
mercado local e a flexibilidade de operação.

•

de cada região e / ou país.

Cooperação Internacional
•

Medidas padronizadas, esquemas de monitorização
e verificação, e contratos CDE simplificados permitem
que as SPINs reduzam significativamente os custos de
transação e são também uma boa maneira de superar
a hesitação e a desconfiança dos clientes.

•

Por esta razão, devem–se evitar fazer projetos muito
complexos.

Uma plataforma web internacional pode ser uma
maneira eficiente de criar oportunidades reais de
negócio através de sinergias e cooperação a nível
internacional.

Implementação dos Projetos
•

O papel de um Facilitador é fundamental no processo
de implementação.

•

As barreiras que surgem no desenrolar do projeto
levam normalmente à desistência dos clientes (por
exemplo, o cliente pertence a uma empresa mãe onde
outras pessoas com poder de decisão decidem sobre
o projeto de modernização ou, um projeto não é tão
atraente como previsto após a realização da auditoria
energética).

•

As barreiras específicas de um país, por outro lado, são
cruciais para o sucesso dos CDEs (por exemplo, a falta
de conhecimento e interesse nos CDEs, bem como a
falta de financiamento, são algumas das barreiras que
foram identificadas).

Comunicação e Disseminação

Contratos e Medidas Padronizados
•

Os contratos CDE devem ser adaptados de acordo
com as necessidades do mercado e com a maturidade
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•

Necessidade urgente de investir em Marketing, com
vista a melhor comunicar quando se trata de vender
Eficiência Energética.

•

Argumentos como melhor conforto, melhor saúde,
melhor qualidade de vida, melhores processos, devem
ser enfatizados na estratégia de marketing de cada
SPIN.

•

A divulgação de exemplos reais de Boas Práticas é
uma estratégia chave para aumentar a replicabilidade
de serviços de eficiência energética.
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