
Formação

«Serviços Energéticos baseados em Contratos de Performance»
17 e 18 de Abril de 2012- Associação Comercial de Lisboa

09:00/13:00 – 14:15/17:45

A A.P.M.I. organiza nos dias 17 e 18 de Abril de 2012, o Curso «Serviços Energéticos baseados em Contratos de
Performance», na Associação Comercial de Lisboa, Rua das Portas de Santo Antão, 89, (frente ao Coliseu dos
Recreios) em Lisboa. Um Contrato de Performance Energética (CPE) é uma forma de realizar o financiamento e a
implementação de projectos de reabilitação energética, de instalações industriais e edifícios. Pode também ser
aplicado a projectos de fornecimento de energia (seja esta proveniente de equipamentos de conversão de fontes de
energia renovável, ou não). Os Contratos de Performance Energética são geralmente oferecidos por Empresas de
Serviços de Energia (ESE ou ESCO) qualificadas. As ESE assumem os riscos de performance das medidas de
conservação de energia implementadas, e a sua compensação/remuneração está directamente ligada à performance
medida, do pacote integrado de serviços realizados pela ESE. A ESE realiza uma auditoria energética a uma
determinada instalação para determinar o potencial de poupança de energia, possível de efectuar através, da
substituição de equipamentos, de reabilitação do edifício e da implementação de sistemas de gestão melhorados.
Com base nos resultados das auditorias, a ESE emite recomendações que, quando implementadas, irão gerar
poupanças energéticas (e financeiras). Os custos de todo o projecto são pagos através dos fluxos financeiros
associados às poupanças, geradas ao longo do período do contrato, o qual depende grandemente da taxa de
rentabilidade do projecto de investimento.
Com a intenção de alcançar, até 2020, metas ambiciosas de redução das emissões de CO2, quer seja através da
eficiência energética ou da integração de fontes de energia renovável no mix energético local, e com a dificuldade
actual de alocar verbas para efectuar as reabilitações energéticas julgadas necessárias (que mantêm o valor
patrimonial dos activos e permitem aumentar a competitividade), os CPE vêm permitir que se efectuem as referidas
reabilitações, na medida em que, na maioria dos casos, o investimento é efectuado por terceiros, i.e., o adquirente
não sente os aspectos negativos do investimento, apenas os positivos.

Destinatários:
Este curso está dirigido principalmente a: Engenheiros, Gestores de energia, Gestores de edifícios, Gestores ao
serviço da Administração Pública, Gestores ao serviço da Banca de Investimento e Técnicos envolvidos na
problemática da utilização de energia.

Objectivos gerais:
Pretende-se com este curso, que os formandos possam adquirir conhecimentos sobre um tema que provavelmente
virá a estar presente, num futuro breve, e de forma mais efectiva, no contexto dos serviços de aumento da eficiência
energética e de integração de soluções de fornecimento de energia por via do aproveitamento das fontes de energia
renovável.

Objectivos específicos:
 Dinamizar a contratação de serviços energéticos baseados em contratos de performance energética
 Clarificar o processo, os requisitos e os riscos inerentes
 Tornar a gestão energética e os CPE ferramentas para: I) reduzir custos de exploração; II) aumentar o valor

patrimonial dos activos; e III) aumentar a competitividade e o desempenho energético-ambiental das
actividades económicas

Conteúdo Programático
1. Conceitos chave em torno dos serviços de energia
2. Visão geral do tema no contexto Europeu e Nacional
3. Tipos de CPE e descrição geral da contratação de Performance Energética
4. As diferentes perspectivas da ESE e do Adquirente e os benefícios do formato “open-book”

Aspectos de interesse geral inerentes a um CPE (Medição e Verificação de poupanças; Comissionamento;
Manutenção;
Treino e formação; Regulamentação aplicável; Incentivos e apoios).

Métodos pedagógicos:
Exposição oral, baseada nos textos distribuídos, com recurso a técnicas audiovisuais. Apresentação de casos práticos.

Formador: Tiago Queiroz Santos
Engenheiro Mecânico (IST), especializado em Termodinâmica Aplicada (Perfil de Energia). Técnico auditor energético, reconhecido
pela ADENE no âmbito do Sistema de Gestão de Consumos Intensivos de Energia (SGCIE). Pós graduado em sistemas sustentáveis
de energia no âmbito do programa MIT Portugal. Profissional habilitado e certificado pela EVO, a realizar serviços de medição e
verificação de poupanças energéticas, com base no IPMVP. Formador reconhecido pelo IEFP.

Duração: 14 Horas



Formação

FICHA DE INSCRIÇÃO
«Serviços Energéticos baseados em Contratos de Performance»

17 e 18 de Abril de 2012- Associação Comercial de Lisboa
09:00/13:00 – 14:15/17:45

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:

Sócios A.P.M.I. e A.P.I.E.E.: 350,00 € Não Sócios: 400,00 € Estudantes: 150,00 €

Este valor inclui: Almoço, Pausas para Café, Certificado e Documentação.

As empresas que inscrevam mais do que um participante, beneficiarão de um desconto de 10% no total da Factura.

Número máximo de Formandos: 25. Data limite para Inscrição: 16 de Abril de 2012

A A.P.M.I. não cobra I.V.A. (Art.º 9.º do C.I.V.A.)

DADOS DO FORMANDO

*Nome: _______________________________________________________________________________________

*Naturalidade (Concelho Distrito): _____________________________________ *Data de Nascimento: ___/___/___

*Nacionalidade: _________________ *B.I./C.C. ___________ *Emissão/Validade: ___/___/___ /   __/__/____

*Arquivo: _______________

Morada pessoal: _____________________________________________ Localidade: _________________________

Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________

Cargo/Função: ________________________________ Departamento: ____________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________________________

*Elementos a constar do Certificado

DADOS PARA FACTURAÇÃO

Nome (Se diferente do Formando): _________________________________________________________________

Morada: ___________________________________________________ Localidade: _________________________

Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________

E-mail: _________________________________________________N.º de Contribuinte: ______________________

Sócio A.P.M.I. ou A.P.I.E.E.: Sim  Não 

Estudante:       Sim  Não 

FORMAS DE PAGAMENTO

 Envio Cheque N.º ______________, sobre o Banco _____________________no valor de Euros:_____________

 Transferência Bancária: Santander Totta - Lumiar, Lisboa - N.I.B. 0018 0000 08741608001 60

CONFIDENCIALIDADE
A A.P.M.I. garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada
não será partilhada por terceiros, e será utilizada apenas para os fins directamente relacionados com o curso em
que se inscreve.

Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados à DGERT, entidade Certificadora de Entidades
Formadoras, para vir a ser auscultado sobre a qualidade da Formação que irá frequentar, assinale com “x” 

Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de apresentação sobre futuros eventos de formação,
assinale com “x” 

Assinatura: _________________________________________________________________

ENVIAR A:
A.P.M.I. – Associação Portuguesa de Manutenção Industrial
Rua dos Sapateiros, 207 – 2.º Esq.
1100-578 Lisboa
E-mail: apmigeral@mail.telepac.pt Fax: 21 716 22 59 Tel.: 21 716 38 81 Web-site: www.apmi.pt


