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Diretivas europeias sobre eficiência energética

Serviços de Energia

Diretiva 2006/32/EU relativa à 
eficiência na utilização final de 
energia e aos serviços 
energéticos

• Introduz o contrato EPC (Enegy Performance Contract), a 
ferramenta de Third-party Financing (FFT) e a figura da 
ESCo (Energy Service Company).

• A directiva atribui um papel exemplar às administrações 
públicas (art. 5º) e prevê o nascimento de sistemas de 
qualificação para os prestadores de serviços de energia 
(art. 8º).

Diretiva 2010/31/EU obre o 
desempenho energético dos 
edifícios

• Introduz a definição de “nearly zero-energy building”:

Diretiva 2012/27/EU sobre
eficiência energética

• Incentiva a utilização de contratos EPC que fixam os 
requisitos mínimos que tais contratos devem ter (ANEXO 
XIII "Elementos mínimos a incluir nos contratos de 
desempenho energético com o sector público ou nos 
cadernos de encargos conexos").
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Definições

Serviços de Energia

‘Contrato de Desempenho Energético’: Um acordo contratual entre o beneficiário e o prestador de uma
medida de melhoria da eficiência energética, verificado e controlado durante toda a vigência do contrato,
em que os investimentos (trabalho, fornecimento ou serviços) nessa medida sejam pagos em relação a um
nível contratualmente acordado de melhoria da eficiência energética ou outros critérios acordados de
desempenho energético, tais como a poupança financeira.

‘Empresa de Serviços de Energia’ (ESCO): uma pessoa singular ou coletiva que presta serviços de energia
e / ou outras medidas de melhoria da eficiência energética nas instalações ou instalações de um utilizador
e aceita algum grau de risco financeiro ao fazê-lo. O pagamento dos serviços prestados baseia-se (total ou
parcialmente) na melhoria da eficiência energética e na reunião dos outros critérios de desempenho
acordados.

‘Financiamento de terceiros’: Um acordo contratual que envolva um terceiro - além do fornecedor de
energia e do beneficiário da medida de melhoria da eficiência energética - que fornece o capital para essa
medida e imputa ao beneficiário uma taxa equivalente a uma parte das economias de energia obtidas
como resultado de A medida de melhoria da eficiência energética. Esse terceiro pode ou não ser uma
ESCO.
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Definições

Serviços de Energia

As partes do contrato EPC são geralmente duas: o
cliente e a ESCO, que muitas vezes são
acompanhados por um terceiro credor (ou seja,
Banco).
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Modelos de Contratos de Desempenho Energético

Serviços de Energia

• Contratação de Desempenho Energético (EPC) é uma forma de "financiamento criativo" para a melhoria de capital que 
permite financiar renovações energéticas a partir de reduções de custos.

• Num acordo EPC, uma organização externa (ESCO) implementa um projeto para fornecer eficiência energética ou um 
projeto de energia renovável e usa o fluxo de financeiro da economia de custos ou a energia renovável produzida para 
pagar os custos do projeto, incluindo os custos do investimento. Essencialmente, a ESCO não receberá o seu pagamento 
a menos que o projeto ofereça economia de energia como esperado.

• A abordagem baseia-se na transferência de riscos técnicos do cliente para a ESCO com base nas garantias de 
desempenho fornecidas pela ESCO. Num EPC, a remuneração da ESCO baseia-se no desempenho demonstrado; Uma 
medida de desempenho é o nível de poupança de energia ou serviço de energia.

• EPC é um meio para assegurar melhorias de infraestrutura 
em instalações que carecem de serviços de engenharia de 
energia, mão-de-obra ou tempo de gestão, financiamento de 
capital, compreensão de risco ou informações de tecnologia. 
Clientes com pouco capital, mas solventes, são, portanto, 
bons clientes potenciais para EPCs.
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Serviços de Energia

Um projeto EPC típico é entregue por uma Empresa de Serviços Energéticos (ESCO) e consiste nos seguintes elementos:

• Serviço Chave-na-Mão - A ESCO fornece todos os serviços necessários para projetar e implementar um projeto 
abrangente na instalação do cliente, desde a auditoria inicial de energia até à monitorização e verificação de longo 
prazo das economias do projeto.

• Medidas Abrangentes - A ESCO adapta um conjunto abrangente de medidas para atender às necessidades de uma 
determinada instalação e pode incluir eficiência energética, renováveis, geração distribuída, conservação de água e 
materiais e operações sustentáveis.

• Financiamento de Projetos - A ESCO providencia financiamento de projetos de longo prazo que é fornecido por uma 
empresa de financiamento terceirizada. O financiamento é normalmente sob a forma de arrendamento operacional 
ou arrendamento municipal.

• Garantia de Poupança do Projeto - A ESCO garante que as economias produzidas pelo projeto serão suficientes para 
cobrir o custo do financiamento do projeto durante a sua vida útil.

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



Serviços de Energia

Resumo dos tipos de contratos mais utilizados:

É bom especificar que muitas vezes o contrato não será exatamente igual a um desses tipos, mas, a fim de torná-lo mais 
adequado às necessidades das partes, será uma mistura de vários tipos de contrato.

CONTRACT TYPE

FIRST IN

FIRST OUT

POUPANÇAS GARANTIDAS

POUPANÇAS PARTILHADAS

PAGAMENTO PELAS POUPANÇAS

QUATRO PASSOS

Build-Own-Operate & Transfer (BOOT);

CHAUFFAGE

Tipos de Contratos de Desempenho Energético
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First In

CLIENTE ESCO BANCO

 O cliente paga um montante fixa que garante

uma poupança mínima de energia, com base

nos custos históricos.

 Se a poupança é maior que o mínimo fixo, o

cliente tem um ajuste positivo no final do

ano .

 A ESCO financia intervenções com capital próprio ou através
de financiamento de terceiros ("risco de crédito")

 A ESCO realiza as intervenções de poupança de energia e
regula as instalações, das quais manterá a propriedade até ao
final do contrato (risco técnico)

 A ESCO recebe a 100% das economias esperadas no contrato;
Se a economia é maior, a diferença é compartilhada com o
cliente

 O Banco financia a ESCO se não

utilizar o capital próprio

STRENGTHS 

− Immediate return for the Public 

Administration in terms of savings on 

energy bills even if not higher. 

− A minimum amount of savings is also 

guaranteed by the contract with the ESCO 

who assumes the financial and technical 

risk of the operations; additional savings 

beyond those guaranteed to the customer 

are recognized to the customer 

WEAKNESSES 

− Type of contract too biased in favor of the 

Public Administration, so unattractive to 

the ESCOs 

− The relatively long duration is a problem 

both for the public and private sector 

OPPORTUNITY 

− Guaranteed savings and immediate on 

energy bill, and any residues savings in 

favor of the customer (public). 

THREATS 

− Little incentive to ESCOs to improve 

results (additional savings remain 

customer) 

− Volatility of the energy market 

− Difficult access to incentives and fundings 

for ESCO 
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First Out
STRENGTHS 

− Good performance incentives for the 

ESCO 

− The Public Administration should not 

raise initial capital, has a standard bill and 

then a standard spending, both the 

financial risks that the technical ones are 

cared for by the ESCO 

WEAKNESSES 

− The Public Administration gets the savings 

only a few years after the start of the 

contract 

− The ESCO owns the entire financial risk 

OPPORTUNITY 

− Short time return that let you find more 

competition in the market 

THREATS 

− Perception of lack of savings for the first 

few years in the face of immediate benefits 

for the private sector 

 

CLIENTE ESCO BANCO

 Para a duração do contrato o cliente continua a

gastar como antes de atualizar a eficiência

energética

 No final do contrato, o cliente beneficia das

economias resultantes das medidas de

poupança de energia

 A ESCO financia as intervenções com capital próprio ou

através de financiamento de terceiros

 Durante a vigência do contrato, recebe 100% das

poupanças obtidas por medidas de poupança de energia

através das quais a ESCO pode recuperar o crédito, os

custos e o lucro

 O Banco financia a ESCO se não

utilizar o capital próprio
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POUPANÇAS GARANTIDAS
STRENGTHS 

− Garanted savings for Public Administration 

− The Public Administration assume a financial 

risk related through adequate coverage 

WEAKNESSES 

− The model requires financial resources by 

the Public Administration 

− Financial risk for the loan that the Public 

Administration should require a third 

OPPORTUNITY 

− The contractual conditions can be modeled 

so there is no uncertainty for Public 

Administration in the ability to repay the loan 

− There are a lot of tools to ensure the 

expected savings (insurance, project bonds, 

etc.) 

THREATS 

− Difficulty in raising the necessary capital on 

the market, because of their limited 

availability and high interest rates, 

combined with the Stability Pact which 

brakes the Public Administrations who want 

to participate with their capital to energy 

efficiency measures 

− Volatility of the energy market 

− Capacity of the ESCo to refund the Public 

Administration to repay the debt 

− Difficulties obtaining financing and incentives 

especially for small projects that require 

aggregations 

 CLIENTE ESCO BANCO

 O cliente financia as intervenções com capital

próprio ou através de financiamento de

terceiros, aceitando o "risco de crédito

 Durante a vigência do contrato, recebe 100%

das economias obtidas

 O cliente paga uma taxa fixa pelos serviços da

ESCO

 A ESCO encontra e organiza o financiamento

 ESCO garante uma poupança de energia mínima acordada

com o cliente

 Aceitar apenas o risco ao desempenho garantido, o "risco

técnico"

 O Banco financia o cliente, se

não for utilizado capital próprio
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POUPANÇAS PARTILHADAS
STRENGTHS 

− Return balanced investment between the 

customer and the ESCO 

− Both parties will immediately benefit from the 

savings while only the ESCO assumes the 

technical and financial risks 

WEAKNESSES 

− The duration of the medium-long term of this 

contract could be a problem for some ESCO 

rather than for the Public Sector 

OPPORTUNITY 

− Good incentive to the result: the higher the 

energy saving and the higher the gain for 

customer and ESCO 

THREATS 

− First savings on energy bills relatively low 

− Problem of financing for the ESCO for early 

gains low 

 

CLIENTE ESCO BANCO

 A poupança de energia é dividida entre a

ESCO e o cliente

 A ESCO financia intervenções com capital próprio ou através

de financiamento de terceiros

 A ESCO aceita o risco do desempenho garantido ("risco

técnico") e aceita o "risco de crédito“

 A poupança de energia é dividida entre a ESCO e o cliente

 O Banco financia a ESCO, se não

for utilizado capital próprio
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PAGAMENTO PELAS POUPANÇAS
STRENGHTS 

− High degree of flexibility of payments for the 

Public Administration 

− Payments to third party lenders will be 

conditional on the actual savings, so that 

any deficiencies do not cause problems 

with the payment of the loan 

WEAKNESSES 

− The banks can not schedule the time for 

the return of their investment and they 

have to share the risk of the project with 

the ESCO about the level of guaranteed 

energy performance  

OPPORTUNITY 

− Low Financial risk for Public Administration  

THREATS 

− The credit system has difficulty accepting 

the project risk 

− The ESCO is very involved on achieving 

the goals of scheduled saving 

 

CLIENTE ESCO BANCO

 O cliente financia intervenções através de financiamento de
terceiros

 O cliente devolve a dívida em pagamentos proporcionais às
poupanças alcançadas (o financiador avalia o projeto técnico)

 O cliente aceita o "risco de crédito“

 Durante a vigência do contrato, recebe 100% das economias
obtidas

 O cliente paga uma taxa fixa pelos serviços da ESCO

 Localiza e organiza o financiamento

 Garante uma poupança de energia mínima

acordada com o cliente

 Aceitar apenas o risco ao desempenho

garantido, o "risco técnico"

 O Banco participa do projeto e

financia o cliente, aceita um risco

financeiro, uma vez que é

reembolsado anualmente com

base nas economias de custo

alcançadas
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QUATRO PASSOS

STRENGHTS 

− Flexibility is the main advantage that 

characterizes this model. 

− No need for initial capital investment and 

long-term planning 

− The model permit to the Public 

Administration to carrying out renovation 

projects 

WEAKNESSES 

− There is no guarantee of a high energy 

savings, at least in the short time 

− The model is designed to be extended 

over a long period of time; the impact of 

the measures is low in the short term 

OPPORTUNITY 

− The customer is not required to pursue the 

project if the results are not tangible and 

satisfactory, or if the initial conditions 

change (financial resources, energy cost, 

etc.). 

THREATS 

− Volatility of the energy market makes no 

programmable return times of small 

measures 

 

CLIENTE ESCO BANCO

 O cliente paga uma taxa fixa pelos serviços da

ESCO

 A ESCO financia as intervenções de acordo com o seguinte mecanismo:

 Etapa 1: otimização de operação e manutenção (sem investimento)

 Passo 2: a poupança obtida a partir do passo 1 financia medidas de
poupança de energia simples e de baixo custo

 Passo 3: a poupança obtida a partir do Passo 1 e Passo 2 financia medidas
de poupança de energia de tamanho médio

 Passo 4: a poupança obtida a partir dos passos anteriores financia
grandes medidas e com tempos de retorno mais longos

 There is not third-party

financing
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Build-Own-Operate & Transfer (BOOT)

CLIENTE ESCO BANCO

 O cliente paga a fatura de energia e o serviço

prestado à ESCO

 No final do contrato, o cliente tem a

propriedade da instalação

 A ESCO projeta, constrói, financia, gere as novas tecnologias e

detém a propriedade por um período de tempo definido

(geralmente com empresas de especificas); Quando o período

de tempo estabelecido é concluído, transfere a propriedade

para o cliente (risco técnico e de crédito)

 Durante a vigência do contrato, recebe 100% das economias

obtidas

 O Banco financia a ESCO

STRENGHTS 

− Ideal solution for public authorities in which 

there is a lack of internal expertise in the 

planning and management of complex 

energy projects. 

− The customer can take advantage of the 

technical expertise of the ESCO in all 

phases of the project. 

WEAKNESSES 

− Long term contract 

OPPORTUNITY 

− The ESCO follows the project during the 

entire life cycle. 

− Creation of a strong partnership between the 

public and private actors. 

THREATS 
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CHAUFFAGE

CLIENTE ESCO BANCO

 O cliente confia a gestão das suas instalações à

ESCO e paga uma taxa igual à despesa histórica ou

inferior

 A ESCO paga as contas de energia durante a duração do

contrato (risco técnico)

 A ESCO financia as intervenções de manutenção /

reabilitação / modernização das instalações existentes

 Durante a vigência do contrato, recebe 100% das

economias obtidas

 O Banco financia a ESCO, se não

for utilizado capital próprio

STRENGHTS 

1. Suitable for renovation and management 

of energy systems in buildings that require 

specific standards of comfort (eg 

hospitals, schools, government offices 

where the respect of a certain comfort has 

priority over the level of energy savings). 

WEAKNESSES 

2. Energy savings lower than other models 

3. Long time for the contract 

OPPORTUNITY’ 

4. The flexibility of this model is 

advantageous because it allows for the 

ESCO easier to find private partners 

5. The ESCO will have the opportunity to 

choose whether and to what extent 

perform the renovations 

THREATS 

6. Intervention on infrastructure is not always 

guaranteed, unless otherwise agreed in 

the contract. 
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• Cada contrato tem uma série de riscos para cada uma das partes contratantes, pelo que, em primeiro lugar, é
necessário identificar os riscos que normalmente podem estar presentes num contrato complexo como o EPC quando
existem aspectos técnicos, operacionais, económicos e financeiros.

• De acordo com a literatura e com a prática consolidada, a análise de risco geralmente diz respeito às seguintes
macro-categorias de risco:
• Governo: falta de controlo, mudança de controlo, etc. ...
• Política / Social: risco de enfrentar mudanças na regulamentação ou complicação de procedimentos de

autorização, perda de reputação / credibilidade
• Económico / Financeiro: risco de incorrer em mudanças nos preços de mercado de eletricidade, matéria-prima,

etc ...
• Ambiental: risco de incorrer em disponibilidade limitada de recursos naturais, possíveis danos à fauna, flora,

terra, água, ar, etc ...
• Técnico / Construção: defeitos de construção, mudança de tecnologia, etc.
• Comercial / Operações: procura, fornecimento, etc ...

• É claro que na definição de ESCO é intrinsecamente fornecido a necessidade de assumir riscos e a magnitude desses
riscos em relação aos ganhos identifica a atratividade de uma determinada iniciativa. O justo equilíbrio entre a
diversificação dos riscos e a redução de custos entre as partes determina o sucesso de uma iniciativa para melhorar a
eficiência energética com base num contrato EPC.
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Modelos de Contratos de Desempenho Energético

PHASES TYPE OF RISK DRIVER OF RISK
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Wrong or not correct audit 2 2 2 2 2 2 2 2

False detection/estimation of maintenance and repair costs 2 2 2 2 2 2 2 2

False detection/estimation of potential regulatory changes 2 2 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 33% 67% 100% 0% 100% 0%

Incorrect or unsuitable design 2 2 2 2 2 2 2 2

Increase in design costs 2 2 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 100% 0%

Lack of regulations / lack of information about regulations 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2 1 1

Delays / difficulties obtaining authorizations and permits 1,5 0,5 1,5 0,5 2 1,5 0,5 2 2 2

Sociopolitical instability 2 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 83% 17% 83% 17% 58% 42% 83% 17% 58% 42% 0% 0% 100% 0% 83% 17%

Obtaining funding 2 2 2 2 2 2 2

Fluctuation in interest rates 2 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 100% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 100% 0%

Environmental impact of the intervention (eg. Noise) 2 2 2 2 2 2 2 2

Static and Geological conditions of the site 2 2 2 2 2 2 2 2

Discovery finds historical/archaeological 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,5 0,5 2 2 2

Evaluation % 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 58% 42% 0% 100% 67% 33% 67% 33%

Non conformity to the project 2 2 2 2 2 2 2 2

Delayed delivery or impossibility of completion of the works 2 2 2 2 2 2 2 2

Increase in construction costs 2 2 2 2 2 2 2 2

Possible default of subcontractors 2 2 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 25% 75% 100% 0% 100% 0%

Increased operating costs (maintenance, etc.) 2 2 2 2 2 2 2 2

Change of use, occupation, mode of use of the building 2 2 2 2 1 2 2

Increases in  energy costs 2 2 2 2 2 2 2 2

Regulatory changes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Change of the incentive system 1,5 0,5 2 2 1,5 0,5 2 2 2

Change in taxes (tax and VAT) 2 2 2 2 2 2 2 2

Increase in insurance costs 2 2 2 2 2 2 2 2

Changes in the dynamics of the indices of the royalties revisional 1 1 1 1

Change in the rate of inflation 0,5 1,5 2 2 2 2 2 1,5 0,5

Evaluation % 67% 33% 81% 19% 56% 44% 57% 43% 56% 44% 25% 75% 79% 21% 75% 25%

EELL Rating 2 2 2 2 2 2 2 2

ESCo Rating 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Risk of default by ESCo 2 2 2 1 1 2 2 2 2

Financial and technical reliability of suppliers of heat and electricity 2 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 2 2

Provider of incentives 1,5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 52% 48% 60% 40% 15% 85% 80% 20% 21% 79% 40% 60% 60% 40% 60% 40%

Lack of performance of technologies/facility 2 2 2 2 2 2 2 2

plant shutdown/breaking plant 0,5 1,5 2 2 0,5 1,5 2 2 2 2

Increase in maintenance 2 2 2 2 2 2 2 2

Damages for accidents or erroneous management 2 2 2 2 2 2 2 2

Risk resulting from innovative technologies 2 2 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 85% 15% 80% 20% 80% 20% 85% 15% 80% 20% 60% 40% 100% 0% 100% 0%

Occurrence of acts of God 2 2 2 2 2 2 2 2

Climate risk 2 2 0,5 1,5 1 1 0,5 1,5 2 2 2

Damage to third parties 2 2 2 2 2 2 2 2

Evaluation % 33% 67% 33% 67% 8% 92% 17% 83% 8% 92% 0% 100% 67% 33% 33% 67%

75% 25% 78% 22% 58% 42% 75% 25% 58% 42% 27% 73% 85% 15% 80% 20%

FIRST OUT
GUARANTEE

D SAVINGS

ENERGY AUDIT

PLANNING

FIRST IN
PAY FROM 

SAVINGS
CHAUFFAGEBOOTFOUR STEPS

Construction Risks

Environmental Risks 

and conditions of 

the site

STURT UP AND 

CONSTRUCTION

SHARED 

SAVINGS

Risk of audit

Risk of planning

Counterparty Risk 

TOTAL RISKS

RISK ARRAY

Technological Risk

External Risks

MANAGEMENT

REGULATORY

Financial Risks
PROCUREMENT 

OF FINANCE

Regulatory Risks

Market Risk
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• FIRST IN: Apenas os Riscos Externos são mais ponderados pela Administração Pública e todos os
demais riscos analisados são suportados integralmente pela ESCO ou uma percentagem nunca inferior
a 50%. No total, a ESCO assume 75% dos riscos.
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• FIRST OUT : Apenas os Riscos Externos são ponderados pelo administração pública, todos os outros
riscos são assegurados pela a ESCO ou numa percentagem que nunca é inferior a 58%. Em geral, a
ESCO assume 78% dos riscos.
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• POUPANÇAS GARANTIDAS: Neste caso, uma elevada percentagem de risco, que é principalmente com
risco financeiro, contrapartidas e exterior é da responsabilidade da administração pública; Apenas a
Auditoria de Risco, Design e Construção continua a ser totalmente da responsabilidade ESCO,
enquanto os restantes riscos são equilibrados. Em geral, a ESCO assume 58% dos riscos.
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• POUPANÇAS PARTILHADAS: Somente os riscos externos permanecem em boa porcentagem a carga da
administração pública, enquanto todos os outros permanecem a cargo da ESCO para percentagens que
nunca são inferiores a 57%. No total, a ESCO assume 75% dos riscos.
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• PAGAMENTO PELAS POUPANÇAS: Nesse caso continuam a ser da responsabilidade da administração
pública uma elevada percentagem de risco em relação ao Risco Financeiro, Contrapartidas e Externo;
Somente os Riscos de Auditoria, Design e Construção permanecem totalmente a cargo da ESCO,
enquanto os demais riscos são equilibrados. Em geral, a ESCO assume o risco de 58%.
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• QUATRO PASSOS: Em geral é um contrato de baixo risco onde a totalidade dos riscos permanece a
cargo da administração publica, exceto no que se refere ao risco tecnológico que é assegurado pela
ESCO a 60%. Em geral, a ESCO assume o risco de 27%.
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• BOOT: A ESCO assume um total de 85% dos riscos, e muitos riscos específicos não recaem sobre a
administração pública que, de qualquer forma, não tem mais do que 40% de risco específico.
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Riscos 

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• CHAUFFAGE: Apenas os Riscos Externos permanecem para 67% a cargo da AP, outros riscos específicos
ou são inválidos ou não tomam mais de 40% de valor. Em geral, a ESCO assume o risco de 80%.
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Metodologia

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• Para identificar o tipo de EPC mais adequado a ser utilizado para cada projeto de renovação de
energia, desenvolveu-se uma metodologia de trabalho dividida nas duas fases seguintes:
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Metodologia: Fase 1

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• Na primeira fase, a fim de definir o possível cenário é necessário adquirir, para cada município, os
dados do Município e, em particular, os dados relativos à situação legislativa e política em vigor, as
condições económicas, as possíveis fontes de financiamento, e finalmente as características técnicas e
financeiras das medidas de eficiência energética concebidas.

• O âmbito desta primeira fase consiste em verificar a existência de condições mínimas para as quais os
projetos propostos possam ser objeto de uma parceria público-privada através dos instrumentos do
contrato EPC e do financiamento por terceiros (TPF), de acordo com a norma condições de mercado;
Onde isso não ocorre os caminhos e as ferramentas para criar tais condições são identificados.

• Na verdade, quando se deseja contratar um parceiro externo, ESCo ou Patrocinador, deve-se garantir
que o projeto pode fornecer retornos a esses parceiros e assim garantir que as margens do projeto e
os índices que variam de empresa para empresa e mercado por mercado, mas que são normalmente
representados pelo valor de IRR e fluxo de caixa. Estes índices são claramente influenciados pelo custo
de dinheiro que precisa apoiar a empresa para realizar o trabalho é que ele acessa financiamento
externo ou financiamento com capital próprio. Se tais índices não puderem ser cumpridos é necessário
trazer o projeto aos pagamentos mínimos da locação.
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Metodologia: Fase 1

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• Se houver as condições de viabilidade económica para condições padrão, é possível definir o Cenário
de Referência. Caso contrário, é necessário ter em conta as intervenções de carácter puramente
económico que podem reduzir o investimento, tais como o eventual financiamento direto do
município, a disponibilidade de incentivos, o recurso a fundos concessionais, etc., a fim de identificar
uma solução economicamente viável.

• Nesta fase houve uma troca contínua de informações com os municípios e com os designers para
compartilhar suas escolhas e adquirir informações adicionais para melhor caracterizar o quadro
político, social e econômico, bem como definir o "Cenário de Referência".

• Uma vez definidas as ações necessárias para melhorar os aspectos económicos, foi efetuada uma
verificação do máximo e, em alguns casos, foram indicadas alternativas e / ou soluções adicionais.

• Assim, foi definido o Cenário de Referência em que o município deve escolher a forma de contrato a
ser usado para realizar o projeto e o tipo de contrato EPC mais adequado entre aqueles normalmente
utilizados.
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Metodologia: Fase 1

Modelos de Contratos de Desempenho Energético
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Metodologia: Fase 2

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• Na segunda fase, de acordo com o cenário
de Referência compartilhado e com base
nas características de cada projeto
desenvolvido, é identificado o tipo de
Contrato EPC mais adequado a ser aplicado.
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Metodologia: Fase 2

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• A escolha do tipo de contrato prevê uma primeira identificação dos aspectos mais significativos e
vinculação de cada cenário e, assim, uma avaliação atempada do impacto que cada um destes
aspectos teria sobre o único tipo de contrato (por exemplo, a impossibilidade de um Município para
financiar diretamente a renovação energética exclui automaticamente todos os tipos de contratos que
preveem investimentos diretos do município com a ajuda do instrumento TPF).

• Para a identificação de questões significativas foi criado um quadro que enumera os principais
aspectos que caracterizam um cenário de referência. Contudo, esses aspectos não são exaustivos e
nem sempre são aplicáveis.

• Estes aspectos significativos estão correlacionados com o tipo de Contrato EPC para uma avaliação
precisa do impacto que cada aspecto significativo teria sobre o tipo de contrato individual.
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Metodologia: Fase 2

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

KEY ASPECTS VALUATION NOTE

Total value of the investments "High/Medium/Low" "Value" Type of EPC

Payback time of the investments "High/Medium/Low" 9-10 years FIRST IN

Constraints on contract duration YES/NO max 9 years FIRST OUT

Knoledge of the tools (EPC contract, FTT) "High/Medium/Low" GUARANTEED SAVINGS

Municipality capacity to finance all the 

interventions
"High/Medium/Low" "Value" SHARED SAVINGS                                                      

Municipality capacity to finance part of the 

interventions
"High/Medium/Low" "Value" PAY FROM SAVINGS

Possibility of the Municipality to borrow YES/NO FOUR STEPS

Need to obtain an immediate cost savings YES/NO "%"
BUILD OWN OPERATE & 

TRANSFER

Presence of the supply of energy carriers in 

EPC contract
YES/NO CHAUFFAGE

Use of the incentives for the repayment of the 

investment by third funders
YES/NO

Definition of possible savings YES/NO

BASELINE SCENARIO
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Metodologia: Fase 2

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• Para avaliar o impacto que as condições têm sobre a aplicabilidade dos vários tipos de contrato foi definida uma
metodologia que visa transformar avaliações objetivas em números.

• A aplicação deste método prevê a atribuição, para cada aspecto significativo do Cenário de Referência e para cada
tipo de contrato, de um valor de acordo com os pesos apresentados na tabela abaixo. Este peso expressa o impacto
que o aspecto-chave tem sobre o tipo de contrato.

TYPE OF CONTRACTKEY ASPECTS OF BASELINE 

SCENARIO A B C D E F

KEY ASPECTS OF BASELINE 

SCENARIO

Aspetct 1^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aspect 2^ 0,00 0,00 -2,00 0,00 0,00 0,00

Aspect 3^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aspect 4^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aspect 5^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aspect 6^ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPACT ON THE TYPE CONTRACT VALUE

Applicable 1

Indifferent 0

Shortly applicable -1

Not applicable -2
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Metodologia: Fase 2

Modelos de Contratos de Desempenho Energético

• Uma vez executada a análise de todos os aspectos fundamentais, realiza-se a soma dos valores obtidos
para cada tipo de contrato e, em seguida, descartam-se todos os tipos de contratos que foram
atribuídos um valor negativo total porque eles não são muito eficazes ou não são aplicáveis para o
cenário de linha de base examinado.

• Isto reduzirá os tipos de contratos a ter em conta; Cada tipo será comparado com o outro baseado no
Array de Riscos.

• Isto permitirá identificar os riscos de cada tipo de contrato para o município e avaliar com especial
atenção os aspectos mais críticos.

• Esta última avaliação, própria do Município, definirá o tipo de contrato a ser utilizado ou, como muitas
vezes acontece, uma combinação de tipos de contratos selecionados para melhor adequar o contrato
às necessidades do Município e da ESCO.
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