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Projeto do Horizonte 2020 
(03/2015 – 03/2018)

Principais grupos alvo:

- PMEs: Fornecedores de SEE

- PMEs: Potenciais clientes; sector 

privado

Parceiros do Projeto
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FACTOS

 Apesar dos esforços de promoção dos Contratos de Desempenho

Energético, um dos mecanismos mais interessantes para implementar

medidas de eficiência energética, os CDEs ainda não são

largamente utilizados

 Além de raros, os CDEs são normalmente estabelecidos por uma

única empresa. Uma vez que as medidas de eficiência energética

podem ser muito variadas, é normal que sejam preferidas as 

empresas grandes, com mais recursos (técnicos, legais e financeiros) 

-> são as grandes e bem conhecidas empresas de 

serviços energéticos que dominam o mercado dos CDEs.

Como mudar este paradigma?... 
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Transparense |Survey 2013/2015
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complexidade das 

regras de 

contabilidade que 

regulam estes

contratos

Barreiras para o Mercado dos CDEs



Contexto Nacional

- Clima económico adverso

- Mecanismos de 

financiamento pouco atrativos

- Impasses legais relativos aos 

contratos; dívida pública

- Receio dos clientes e dos 

bancos

- P2020: 262 millhões de euros: 

. POSEUR disponibilizou 100 m€ para EE nos 

edifícios da Adm.Central

. Programas regionais 162m€ para EE na Adm. 

local

- Fundos privados;  BPI: 50 m€ ao abrigo do 

instrumento financeiro PF4EE (abril 2017)

-COMPETE-EDP

- FEE, FAI

Obrigações de redução estabelecidas pela legislação

Necessidade de aumentar a competitividade

Enquadramento legal e normativo 

Elevado potencial de redução



– “acordo contratual celebrado entre o beneficiário e a parte que aplica

uma medida de melhoria da eficiência energética, verificada e

monitorizada durante todo o período de vigência do contracto, nos

termos do qual os investimentos nessa medida (obra, fornecimento

ou serviço) são pagos por contrapartida de um nível
acordado contratualmente de melhoria da eficiência
energética ou outro critério de desempenho energético que tenha

sido acordado, nomeadamente economias financeiras”

 Anexo XIII of EED:

– „ Poupanças garantidas a serem alcançadas através da

implementação das medidas previstas no contrato".

CDE - Definição
pela Directiva para a Eficiência Energética 2012/27/EU

DL 68-A/2015
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O que é um CDE?
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CDE: EE&RES
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Vantagens

Poupanças 
de energia

Redução de custos com 
consumos energéticos e 
redução de emissões de 
CO2

Aumento da 
quota das 
energias 

renováveis

Aumento da geração 
distribuída

Aumento de 
edifícios 

inteligentes 
e nZEBs

Novos mercados

Mais emprego

Mais bem-estar
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Riscos

Contratos 
com elevada 

complexidade 
técnica

Contratos com elevada 
assimetria informativa entre 
as partes

Contratos 
flexíveis e de 

longa duração

Elevados custos de transação

Modelo de remuneração 
arriscada

Contratos de 
financiament
o e inovação

Contratos complexos:

- Finalidade é a poupança energética;

- Obrigação de o co-contratante 
adoptar medidas de eficiência 
energética;

- Remuneração deve estar, pelo 
menos em parte, dependente das 
poupanças de energia efectivamente 
obtidas
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O Projeto EPC+
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 com o objectivo de promover o networking entre empresas, 
através da criação de parcerias entre PMEs

 Visa desenvolver e promover novos modelos de negócios para 

a implementação de serviços de eficiência energética de 
elevada qualidade (CDEs) 
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A lacuna no mercado

EPC+ promete 

reduzir o risco 

de 

desempenho  

a custos 

razoáveis

Level of energy efficiency 
service/guarantee

Projet size

Standard EPC 

EPC+

Pay as you Save

P
u

re
 In

st
al

at
io

n

Energy Supply 
Contracting
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 Promover a cooperação entre PMEs através da criação de parcerias (SPINs) para

oferecerem serviços energéticos inovadores de elevada qualidade;

 Dar competências às SPINs relativamente a aspetos administrativos, técnicos, legais,

financeiros, organizacionais, comunicação e negócios;

 Simplificação dos modelos (CDEs) existentes (adaptados para projetos em

larga escala) através da criação de soluções técnicas padronizadas simples,

incluindo procedimentos de M&V;

 Desenvolvimento de modelos de contrato simples, assim como soluções

técnicas e financeiras.

 Teste, pelas SPINs, dos novos serviços através da implementação de projetos piloto;

 Desenvolvimento e criação de uma plataforma international de apoio ao networking e

inovação (www.energyefficiencynetwork.eu).

Projeto | OBJETIVOS 
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Cooperação entre PMEs | SPINs
SMEs partnerships for Innovative Energy Services
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A SPIN – parceria entre PMEs com vista ao fornecimento de Serviços de 

Energia Inovadores – é um cluster de empresas independentes  que em 

conjunto  oferece um conjunto complementar de serviços de energia e 

que aceitam estabelecer uma parceria de longo prazo devido 

aos objectivos comuns que partilham.
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SPINs

SPINs podem ter diferentes estruturas organizacionais e tipos de 

relacionamento entre as diversas entidades envolvidas - categorização

das SPINs em Simples, Complexas e Complicadas.

A escolha de uma estrutura de organização adequada assim como a 

escolha das regras de tomada de decisão mais adequadas e um 

entendimento comum e colaborativo são fundamentais para o sucesso

da SPIN.

A SPIN mais adequada vai depender da situação de mercado em que 

se insere e da relação entre os membros da SPIN.   

A SPIN mantém a flexibilidade, o enfoque no cliente, e a 

força da inovação de uma PME, mas com uma estrutura de 

custos mais reduzida. 
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SPIN -> Tipos e terminologias

A

D

Coordenador

Membro

Líder

Sub-Contratados
/ Associados

Líder do consórcio

Parceiro

Complexa

SimplesCaótico
Relações de 
subcontrato

O Líder é a “cara” 
perante o Cliente
Fraca interação entre 
associados

Não é uma SPIN
Ninguém tem um 
objectivo
Não se conhece
pontos em comum

Organização dinâmica
interactiva;  rede de 
empresas auto 
organisada
(associação)

Pode evoluir para 
Simples ou Complicada

Complicada
‘Joint venture’ 
Muitos acordos entre 
todos; Rede 
colaborativa formal;
Empresas com o mesmo 
nível de importância
Curta duração

Pre-market Market 
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Porque deve uma PME juntar-se 
numa SPIN? 
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 As parcerias permitem estabelecer uma colaboração

estruturada de longo prazo oferecendo serviços complementares, 

com regras e objectivos acordados em comum, com o objectivo de gerar mais

rendimento para os parceiros

 Permite às PMEs oferecerem serviços de elevada qualidade, que de 

forma isolada não conseguiriam fornecer

 Trabalhando em conjunto com outras PMEs, reforçam a sua posição

competitiva no mercado

 Diminuição dos custos de transação
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As SPINs oferecem Serviços de EE inovadores

Long term 
cooperation

Partnerships 
with common 

agreed 
objectives

No conflit 
of interest

Padronização das medidas técnicas

Simplificação dos modelos de CDEs

Ferramentas de Financiamento

Simplificação de  M&V

Reduzir os custos de transação

Ingredientes para  ter sucesso no 

desenvolvimento dos casos de negócio

Plano de Negócios (Model Canvas): 

Produto; ideia (medidas|financiamento)

Segmentos de mercado |necessidades do cliente

Concorrência|Ameaças|Riscos (SWOT)

Cronograma de realização



www.epcplus.org

Desenvolvimento de toolbox

Medidas de eficiência energética
1. Iluminação interior: Iluminação LED + 

Sistemas de controlo;
2. Ajuste hidráulico de sistemas de 

aquecimento;
3. Modernização de sistemas de 

bombagem;
4. Modernização de motores elétricos;
5. Ventilação e/ou arrefecimento 

eficiente;
6. Optimização de parâmetros em 

sistemas AVAC;
7. Sistemas de Gestão para Edifícios;
8. Renovação /substituição de caldeiras 

para aquecimento;
9. Janelas eficientes;
10.Recuperação de calor e purga de 

caldeiras industriais.
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Medidas de Energias Renováveis

(Implementadas apenas em conjunto 
com uma medida de Eficiência 

Energética)

1. Painéis Solares Térmicos para AQS 
Residencial;

2. Biomassa para Aquecimento e/ou 
AQS Residencial;

3. Cogeração;

4. Painéis fotovoltaicos;

5. Energia Éolica;

6. Bombas de Calor.
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SPIN Simples (mercado

maduro) – sem interações

entre os associados, que 

se comprometem a não

fornecer serviços

directamente ao cliente; 

Coordenador: e7; 

empresa de investigação

e consultadoria. 

Três Associados trazem o 

seu know-how para esta

parceria. 

SPIN | Austria (e7)
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Serviço Inovador | Austria (e7) 

● Oferecer uma “solução completa para otimização das operações de um edifício” 

 Auditoria energética (coordenador da SPIN)  

 Sistema de monitorização : colaboração com  o Associado 1

 Definição dos requisitos do Sistema de monitorização (coordenador da SPIN)

 Instalação de hardware (Associado 1)

 Fornecimento do software de monitorização (Associado 1) 

 Análise dos dados e reporte mensal/ trimestral (Coordenador)  

 Medidas de iluminação: colaboração com Associado 2 

 Contacto com o cliente (Coordenador)

 Medição da iluminação (temperatura, intensidade, etc.) (Associado 2) 

 Design do Sistema de iluminação (novo/otimização) e tendering (Associado 2) 

 Verificação do desempenho operacional, e.g. inspeção visual (Coordenador) 

 Training do staff responsável pela manutenção/operação do edifício
(Coordenador) 

 Medição e verificação (Coordinator) 
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Serviço Inovador | e7/Austria 

Serviço: Otimização do sistema de gestão do edifício ou mesmo design 

de novo sistema de gestão. Com base no sistema de monitorização

(providenciado pelo Associado 1) e cálculo dos custos do ciclo de vida

(Coordenador), será implementado um serviço de energia inovador muito

detalhado/completo. 

O serviço visa a  optimização ou instalação de um novo Sistema de 

iluminação (fornecido pelo Associado 2) e/ou um Sistema de AVAC 

(fornecido pelo Associado 3). 

M&V é da responsabilidade do Coordenador.

Grupos alvo:  hospitais e outros mercados inovadores (residencial, 

edifícios multifamiliares) 
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Serviços inovadores |Portugal 

SPIN Complexa -> Várias SPINs Simples

 ISR-UC – Facilitador e coordenador de cada SPIN;

 Face ao pedido de um cliente, escolha da SPIN e oferta de soluções para

optimizar o desempenho energético das instalações (soluções customizadas e

inovadoras) – iluminação, força motriz, AVAC, BMS, PV, auditoria, apoio

jurídico, …)
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Parcerias SPIN em Portugal

 Cada SPIN deve incluir pelo menos 3 membros. O processo de

criação é considerado concluído com a assinatura de um contrato de

parceria SPIN (Contrato Consórcio interno – DL 213/81 de 28 Julho -

para cada projeto piloto e um Memorando de Entendimento );

 Em Portugal o ISR-UC será o Facilitador/Observador de cada SPIN:

 Facilitador/Mediador de contactos com potenciais Clientes;

 Iniciar, incentivar, fortalecer as interacções entre todos os

parceiros/membros

 Verifica que são cumpridos os requisitos Europeus para CDEs;

 Colabora na análise técnica, podendo ainda colaborar na fase de

formação do staff dos clientes.
24
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SPINs | Desafios
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Pertencer a uma SPIN é estratégico para uma PME e portanto reuniões

internas de decisão e definição de estratégia são um imperativo

O desenvolvimento e entrada para uma SPIN obriga as empresas a 

pensar fora da caixa, já que a oferta de serviços energéticos em

parceria/colaboração não é trivial nem comum.

Colaboração numa SPIN abre o leque de oportunidades e enfoque a todos

os membros mas também traz direitos e obrigações. Uma SPIN vai além

do subcontrato.

Juntando-se a uma SPIN, as PMEs reforçam a sua posição competitiva no 

mercado trabalhando em conjunto com outras PMEs.
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Obrigada  pela atenção!
Para mais informações:

mailto:pfonseca@isr.uc.pt
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● Abordagem ao Mercado 

 SPIN tem de desenvolver uma estratégia clara e um plano de mercado
eficaz;  

 É necessário o comprometimento de todos os membros da SPIN assim
como boa rede e canais de comunicação.

 Escolher um segmento de mercado adequado

 Parceiros dispostos a retomar tarefas e deveres a longo prazo. 

● Organização e gestão interna

 Definição dos papéis, responsabilidades e deveres

 quem é o  coordenador;  quem contacta com o cliente

 Troca de informação continua

 workshops regulares

 Telcos e skypes numa base regular – fixar datas

 Contrato claro e transparente

 Sem dúvidas : regras, deveres etc., bem estabelecidos

Bom funcionamento da SPIN | Condições
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Categorização das  SPINs: 
Simples, Complexa e Complicada

Principal:
SPIN Control 

Coordinator: 
Facilitator/Observer 

Leader:
Partner 

Organização 
formal

Organização dinâmica
interactivo;

Rede auto organisada-Associação

Rede colaborativa 
formal 


