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Conheça o Investor Confidence Project Europe  

 

Apresentação Nacional do Investor Confidence Project (ICP) Europe em Portugal 

 

No próximo dia 20 de maio a partir das 13:45, na sede da Ordem dos Engenheiros em Lisboa, será 

realizado o seminário nacional de apresentação do Investor Confidence Project (ICP) Europe com o 

objetivo de promover a discussão sobre o financiamento a projetos de eficiência energética em 

edifícios. 

  

No seminário serão apresentadas as ferramentas open source a desenvolver pelo projeto que 

pretendem aumentar a bancabilidade dos projetos de reabilitação energética potenciando a atração 

de capitais e redução dos custos de transação. O seminário conta com uma série de oradores 

conceituados e espaço dedicado ao debate. 

 

A inscrição é gratuita, no entanto os interessados devem fazer o registo aqui. 

 

Programa 

 

13:45 – 14:00: Acreditação 

14:00 – 14:15: Abertura – Eng.º Carlos Almeida Loureiro, Ordem dos Engenheiros 

14:15 – 14:45: ICP Europe – Eng.º Jorge Rodrigues de Almeida, RdA – Climate Solutions 

14:45 – 15:15: A perspetiva das entidades financiadoras – Dr. Luís Rêgo, Banco BPI  

15:15 – 15:45: Gestão de Riscos e Seguros – Dr. Paulo Freitas, Aon 

15:45 – 16:00: Debate (Moderado pelo Professor Borges Gouveia, RNAE) 

  

16:00 – 16:15: Coffee break 

  

16:15 – 16:45: Contratos de Desempenho Energético – Eng. Jorge Araújo, APESE 

16:45 – 17:15: Oportunidade de Financiamento e ECO.AP - ADENE* 

17:15 – 17:30: Debate (Moderado pelo Professor Borges Gouveia, RNAE) 

17:30 – 17:45: Encerramento - DGEG* 

*em confirmação   

 

Necessita de apoio para atrair financiamento 

para o seu projeto de eficiência Energética? 

Registe-se aqui no nosso Seminário: 

Lisboa, 20 de Maio, 13h45-18h:00 

 

http://eepurl.com/blJ9Ub?utm_source=Portugal_ICP_Event_200515&utm_campaign=cd7ca8c1af-Portugal_Event_200515&utm_medium=email&utm_term=0_254af7ccf3-cd7ca8c1af-&ct=t(ICPEU_Webinar_30th_April_20154_9_2015)
http://eepurl.com/blJ9Ub
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Background 

O potencial da reabilitação dos edifícios existentes na Europa, para reduzir a importação de energia, 

evitar os impactes das alterações climáticas, gerar economias financeiras e criar empregos é 

considerável mas amplamente inexplorado. As estimativas dizem que investimentos de larga escala 

em eficiência energética na Europa poderiam reduzir as emissões de carbono em 932 milhões de 

toneladas, o equivalente a retirar quase 200 milhões de carros das estradas e criar cerca de um milhão 

de empregos no setor dos edifícios até 2050. 

 

A Europa possui ambiciosas metas energéticas no setor dos edifícios nomeadamente ao 

comprometer-se com o objetivo de reduzir as emissões de carbono em 90% nos edifícios até 2050. A 

reabilitação energética dos edifícios desempenha aqui um papel de especial relevo. O investimento 

necessário para alcançar este objetivo está estimado em 95 mil milhões de euros anuais até 2050. 

Investimentos desta ordem de grandeza necessitam de elevado financiamento de instituições do setor 

privado que considerem os projetos de reabilitação como investimentos seguros e rentáveis. 

  

Investor Confidence Project 

O Investor Confidence Project Europe visa facilitar o mercado de eficiência energética ao proporcionar 

retornos mais previsíveis para os investidores, desencadeando o potencial do capital privado no 

mercado. O ICP Europe pretende uniformizar a forma como projetos de eficiência energética são 

desenvolvidos e documentados para reduzir os custos de transação e aumentar o fluxo de negócios. 

O objetivo do projeto é estabelecer a eficiência energética como uma classe de ativos específica 

permitindo que os mercados de capitais invistam na reabilitação energética. 

  

A importância do ICP foi desenvolvida no relatório “Energy Efficiency – the first fuel for the EU 

Economy” pelo Energy Efficiency Finance Investors Group (EEFIG) e recentemente listado pela 

Comissão Europeia na sua  página dedicada ao financiamento à eficiência energética como uma 

iniciativa que está a acelerar o investimento em eficiência energética, padronizando as melhores 

práticas para o desenvolvimento e avaliação de projetos de eficiência energética na Europa. 

  

Para se inscrever no seminário por favor click aqui. 

Para informações adicionais contacte Jorge Rodrigues de Almeida. 
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