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As oportunidades de financiamento apresentadas nas páginas que se seguem têm um forte potencial de replicação e podem 
perfeitamente servir de inspiração a signatários do Pacto que procurem meios inovadores de financiar os seus Planos de 

Acção para as Energias Sustentáveis.
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Os signatários do Pacto comprometeram-se a cumprir e 
ultrapassar a meta da EU de reduzir em 20 % as emissões de 
CO2 até 2020 e estão atentos a oportunidades de financiamento, 
cruciais para o desenvolvimento dos seus Planos de Acção para 
as Energias Sustentáveis e para o financiamento das acções 
que os constituem.

Em cooperação com os seus parceiros locais, bancos, empresas 
privadas e sociedade civil, inventam planos de financiamento 
inovadores que possibilitam o arranque decisivo dos investi-
mentos previstos. Este tipo de ideias e métodos precursores 
aumentam a eficiência na gestão das finanças públicas e têm 
um efeito de significativo.

A Comissão Europeia, por seu lado, adapta e desenvolve 
ferramentas financeiras e programas específicos (ex: Fundos 
Estruturais e de Coesão, ELENA, JESSICA, Smart Cities, etc.) 
financiados pelo orçamento europeu para apoiar as autarquias 
a honrar os seus compromissos e popularizar as políticas da UE 
para a energia e alterações climáticas ao nível local.

Os Estados-Membros da UE decidem de forma indepen-
dente quanto à priorização e capacitação das suas autarquias 
no sentido de impulsionar soluções de energia sustentável ao 
nível local. O apoio ao nível nacional varia consoante os países; 
no entanto, questões como a eficiência energética ou a energia 
renovável são raramente alvo de destaque na agenda política. 
A falta de prioridades energéticas reflecte-se na atribuição de 
Fundos Estruturais e de Coesão que são geridos a nível nacional 
e regional.

Estão em curso negociações que visam determinar o futuro 
orçamento da UE para o período de programação 2014-2020. 
Não esqueçamos que, apesar do valor anual de 130 mil milhões 
de euros, representa apenas 1,13% do Rendimento Nacional 
Bruto da UE-27. Assim, uma gestão eficiente e inovadora das 
finanças públicas locais, juntamente com a mobilização de 
fundos provenientes de parcerias público-privadas e do orça-
mento nacional ou regional, revelar-se-á ainda mais crucial na 
concretização dos objectivos do Pacto.

Complementados por fundos da UE claramente destinados a 
acções locais para as energias sustentáveis, estes recursos 
locais, regionais e nacionais constituem uma base financeira 
sólida, que contribui para a aceleração da transição para cidades 
de baixo consumo energético, para a criação de emprego local e 
para garantir uma elevada qualidade de vida para todos.

I N T R O D U Ç Ã O

As acções falam mais alto que as palavras. Adoptando este 
lema, a presente publicação visa apresentar ao leitor um 
conjunto de planos de financiamento concretos e reproduzíveis, 
implementados pelos signatários do Pacto, em vez de uma 
descrição completa do panorama financeiro da UE.

Esperamos que possa servir de inspiração às autarquias locais 
e regionais no desenvolvimento de planos de investimento “de 
reserva”, que se juntarão a estes exemplos, e para começarem 
a implementar os seus projectos. 

Da mesma forma, pretende encorajar as instituições públicas 
a todos os níveis a criar e apoiar planos cujo sucesso já tenha 
sido demonstrado, dar um incentivo adicional à assistência 
técnica e fomentar o desenvolvimento de uma engenharia 
financeira inovadora.
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Um número crescente de autarquias locais e regionais destina rubricas orçamentais permanentes ou receitas de impostos 
municipais específicos ao financiamento de medidas para economizar energia. O fundo de carbono de Hannover, o fundo renovável 
de Estugarda, o imposto sobre a taxa de circulação em Londres e outras medidas inovadoras demonstram a mobilização dos 
recursos próprios das cidades para este fim em particular. Desde que se verifique um compromisso político firme, estes são alguns 
dos recursos financeiros mais acessíveis e sustentáveis disponíveis ao nível local.

HANNOVER (ALEMANHA): “Fundo Proklima - Enercity”

LONDRES (REINO UNIDO): A taxa de circulação

   OBJECTIVO

Instituição de um fundo dedicado ao financiamento de medidas 
de protecção climática que se posicionem para além dos requi-
sitos mínimos legais ou da prática comum.

   RESUMO DO PROJECTO

Um fundo de aproximadamente 5 milhões de euros é dispo-
nibilizado anualmente para o apoio a medidas de protecção 
climática em residências particulares, empresas e instituições 
públicas. Os parceiros locais contribuem para o fundo da 
seguinte forma:
 

Stadtwerke Hannover AG – empresa de serviços públicos 
(cerca de 77 % dos activos do fundo): receitas das vendas 
de gás a clientes residenciais e parte dos lucros gerados 
pelos Stadtwerke.

   OBJECTIVO

Diminuir os níveis de trânsito e a circulação em Londres, através 
da cobrança de uma taxa pela utilização da rede viária.

   RESUMO DO PROJECTO

É exigido o pagamento de £ 10 (£ 12 se o pagamento for 
efectuado à meia-noite do próximo dia de cobrança) por dia 
a todos os veículos que transitem na zona entre as 7:00h e 
as 18:00h (apenas de segunda a sexta-feira).

Será aplicada uma multa de £ 120 (reduzida para £ 60 se for 
paga no prazo de 14 dias) por não pagamento (aumentada 
para £ 180 se não for paga no prazo de 28 dias).

Por lei, todas as receitas líquidas provenientes da cobrança 
(158,1 milhões de libras no exercício 2009-10) deverão ser 
investidas na melhoria dos transportes em Londres.

Foram recentemente implementadas diversas melhorias a 
este plano: um sistema de pagamento automatizado, um 
novo Desconto Veículo Verde para carros «Euro 5» que 
emitem máx. 100g/km de CO2 ou menos e um desconto de 
100% para veículos eléctricos.

Cidade de Hannover (cerca de 20 % dos activos do fundo): 
3,25 % dos lucros dos Stadtwerke são remetidos para a 
Participação pública para o abastecimento e transporte de 
energia (VV GmbH).

Cidades de Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnen-
berg e Seelze (cerca de 3 % dos activos do fundo): 2,5 % 
das taxas de licenciamento atribuídas para electricidade e/
ou gás.

    RESULTADOS

Fundos aprovados no período 1998-2010: mais de 45 
milhões de euros.

A política de financiamento ProKlima tem uma visão de 
futuro e incentiva a inovação.

 Mais informaçõe (DE): www.proklima-hannover.de

   RESULTADOS

É um dos maiores planos deste género no mundo e contri-
buiu para a redução dos níveis de trânsito, para um serviço 
de transporte melhorado e estradas mais seguras.

Nos últimos meses de 2008 e em 2009, a circulação no 
centro de Londres parece ter reduzido ligeiramente em 
comparação com estudos anteriores efectuados em meses 
equivalentes.

 Mais informações (EN): 
www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/default.aspx

RECURSOS PRÓPRIOS DAS AUTARQUIAS 
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ESTUGARDA (ALEMANHA): “Intracting” – contratação interna na cidade DIJON & BREST (FRANÇA): Contrato 
de aprovisionamento comum 

   OBJECTIVO

Criar um sistema de financiamento para implementação a curto 
prazo de medidas rentáveis de conservação da energia.

   RESUMO DO PROJECTO

O Departamento de Protecção Ambiental de Estugarda, 
em estreita colaboração com o Departamento de Finanças, 
desenvolveu um método de “contratação interna” para 
financiar projectos de economia de energia.

Este método baseia-se na ideia de contratação de desem-
penho energético mas funciona totalmente no seio da admi-
nistração da cidade. O Departamento Ambiental concede 
empréstimos sem juros destinados ao departamento 
receptor ou a empresas públicas da cidade.

O montante do empréstimo depende, tal como acontece 
nos contratos convencionais, do potencial energético e de 
economia das medidas implementadas.

 As economias derivadas destas medidas são direccionadas 
para uma rubrica orçamental especial (um fundo renovável) 
até os investimentos terem sido liquidados. 

   OBJECTIVO

Reduzir os custos de investimento através de um contrato 
comum de aprovisionamento de eléctricos.

   RESUMO DO PROJECTO

A encomenda conjunta de 52 eléctricos 
num montante de 106 milhões de euros 
permitiu racionalizar o investimento e 
tornar as necessidades comuns.

   RESULTADOS

Economias: 24 % 
Brest: 14,3 km de linhas para eléctricos, 20 eléctricos
Dijon: 18,9 km de linhas para eléctricos, 32 eléctricos

 Mais informações (EN):
www.energy-cities.eu/db/Brest_tramway_2009_en.pdf

   RESULTADOS

Valor do fundo: 8,8 milhões de euros
273 contratos adjudicados
Período de recuperação médio: 7,2 anos 
O intracting tornou-se o modelo de diversas autarquias na 
Alemanha e na Áustria

 Mais informações (DE, EN, FR, HU, PL, SK):
www.energy-cities.eu/db/stuttgart_136_en.pdf
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VANTAGENS

Aumento do poder de negociação do município, parti-
cularmente através de economias de escala. 

Concursos públicos partilhados e reduzidos

VANTAGENS

Nenhum custo adicional ou que acarrete riscos. 
Nenhum juro aplicado ao capital investido.

Redução substancial de custos de transacção e admi-
nistrativos associados à gestão de contratos.

Oportunidade de financiamento de projectos de 
pequena escala que de outra forma não seriam atrac-
tivos para adjudicatários externos
Possibilidade de financiamento parcial de projectos.

Período de preparação minimizado : as medidas de 
economia de energia podem ser implementadas num 
espaço de tempo mais curto.
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BERLIM (ALEMANHA): Geração de energia solar através de um financiamento de terceiros

REGIÃO DE PARDUBICE (REPÚBLICA CHECA): Contrato de Desempenho Energético

   OBJECTIVO

Reduzir o consumo de energia em 51 edifícios públicos – 
escolas, hospitais, centros sociais e de saúde.

   RESUMO DO PROJECTO

Critérios de selecção da região de Pardubice:
Reconstrução dos sistemas de aquecimento
Melhoria do conforto térmico nos edifícios públicos
Nenhum investimento de recursos financeiros próprios da 
região 
Gestão energética a longo prazo

Contrato: 
13 anos:  1 ano de instalação (em 2007, em 3 fases) e 12 
anos de rentabilidade do investimento
Custos de investimento: 5,4 milhões de euros
Economias anuais garantidas (custos operacionais):  
€ 714,000
Serviços prestados : concepção e proposta de projecto, 
financiamento, entrega e implementação, formação dos 
utilizadores do edifício, gestão da energia e garantia

   OBJECTIVO

Arrendamento de telhados municipais a investidores privados 
e aumento da produção local de energia renovável na cidade.

   RESUMO DO PROJECTO

Em 2002, foi lançado o “Solardachbörse”, o projecto de 
Permuta de Telhados Solares, visando encorajar investi-
dores privados a construir centrais eléctricas solares.

Em 2009, a cidade arrendou 5000 telhados (escolas, 
edifícios administrativos, complexos desportivos) a 25 
investidores.

Ao utilizar um plano de financiamento por terceiros, o 
município pôde transferir o financiamento das tecno-
logias solares e o conhecimento técnico a investidores 
privados. Desde Janeiro de 2004, a Alemanha aumentou 
as feed-in tariffs para as energias renováveis. Desta forma, 
a electricidade gerada por centrais eléctricas solares 

   RESULTADOS

Economia de energia: 24 % 
Redução de CO2: 23 % 
Economia em custos operacionais: € 755,000 
Economias “extra” (após dedução dos honorários da 
empresa) atribuídas ao cliente

 Mais informações (CS):
www.enviros.cz/epc/energy-performance-contracting.html

tornou-se economicamente mais viável e o interesse dos 
investidores privados aumentou.

A taxa de arrendamento é de 3 a 7 % do total do rendi-
mento proveniente das feed-in tariffs associadas à 
produção de energia solar.

   RESULTADOS

64 instalações com uma capacidade total de 4 MWp acti-
vadas em 10 bairros em 2009.

Projecto autofinanciado, baseando-se totalmente em 
investidores privados (incluindo cidadãos) que beneficiam 
de feed-in tariffs.

Benefício líquido para o município, após a dedução do valor 
de arrendamento dos telhados. 

 Mais informações (DE):
www.berlin.de/sen/umwelt/klimaschutz/solardachboerse/# 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS 
  O QUE É UM CONTRATO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO?

Um Contrato de Desempenho Energético (EPC) é um tipo de contrato em que o cliente beneficia de equipamento energético 
novo ou actualizado e em que a remuneração da Empresa de Serviços Energéticos (ESCO) está directamente relacionada 
com as economias conseguidas através da redução do consumo de energia. O custo do investimento é recuperado através 
do total economizado e no caso de a ESCO não o conseguir, terá de cobrir a diferença entre os custos reais e os custos 
cobertos pela garantia.  Mais informações sobre o EPC (EN): www.eu-esco.org/index.php?id=21
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DELFT (PAÍSES BAIXOS): Cooperação com os serviços públicos de energia locais 

   OBJECTIVO

Cumprir objectivos climáticos ambiciosos através do estabele-
cimento de uma nova rede de aquecimento urbano local.

   RESUMO DO PROJECTO

A Empresa de Aquecimento Urbano - Eneco Delft Ltd, é 
uma nova empresa com finalidade específica que construiu, 
gere e mantém o novo sistema de aquecimento urbano 
iniciado pelo município de Delft.

Esta empresa abastece cerca de 20 000 casas com aqueci-
mento ambiente e água quente canalizada. O aquecimento 
é produzido por co-geração e pela utilização de calor 
residual industrial de baixa temperatura.

A empresa de serviços públicos de energia Eneco New 
Energy é a empresa-mãe da Empresa de Aquecimento 
Urbano, detentora de 97% das acções. A Eneco será 
responsável pela construção e funcionamento do sistema.

Entre os accionistas que detêm 3% das acções prefe-
renciais encontram-se : Município de Delft, Município de 
Midden Delfland, Eneco e três associações de moradores.

   RESULTADOS

Custos de investimento: cerca de 120 milhões de euros 
(produção e distribuição).

Redução das emissões de CO2 esperada em comparação 
com os níveis de 2008: mín. 18 500 t.

Rentabilidade do investimento para a Empresa de Aqueci-
mento Urbano: mín. 7,4 % incluindo medidas fiscais e um 
subsídio nacional para a estação elevatória de calor residual. 

O projecto foi implementado no âmbito do projecto europeu 
SESAC e co-financiado pelo programa CONCERTO.

 Mais informações (EN): www.concerto-sesac.eu

   O QUE É UMA FEED-IN TARIFF?

Uma feed-in tariff (FIT) é um instrumento de política que 
obriga as empresas de energia ou de “serviços públicos” 
responsáveis pela gestão da rede nacional a comprar 
electricidade de fontes de energia renováveis a um preço 
pré-determinado, suficientemente atraente para estimular 
novos investimentos no sector das energias renováveis. 
Desta forma garante-se que os produtores de electrici-
dade de fontes de energia renovável identificadas como a 
solar, eólica e outras fontes renováveis têm um mercado 
garantido e uma rentabilidade do investimento atractiva 
para a electricidade que produzem. Alguns aspectos da FIT 
incluem o acesso à rede, acordos de compra de energia 
a longo prazo e um preço fixo por quilowatt hora (kWh).
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MOBILIZAR RECURSOS DE PARCEIROS LOCAIS  ATRAVÉS DE SUBSÍDIOS MUNICIPAIS 
E REGIONAIS

COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANÇA): Subsídios municipais na origem de investimentos
dos cidadãos

   OBJECTIVO

Adaptação dos edifícios residenciais com vista à eficiência 
energética e utilização crescente de energia renovável.

   RESUMO DO PROJECTO

Um fundo especial de 1,1 milhões de euros para o período 
2006-2009 foi criado pela cidade em cooperação com o 
maior fornecedor de electricidade “Electricité de France”, 
cuja contribuição atingiu os € 46 516. Orçamento previsto 
para o período 2010-2014: 2,5 milhões de euros.

O município concede subsídios directos aos agregados 
familiares: isolamento de tectos (10-12 € / m2), isolamento 
de paredes (6-8 € / m2), sistema de aquecimento solar 
combinado (€1400), sistema individual de aquecimento de 
água por energia solar (€ 400) e caldeira de condensação 
individual (€ 350-1000).

O total atribuído a um agregado familiar depende dos seus 
rendimentos.

O signatários do Pacto de Autarcas comprometeram-se voluntariamente a reduzir as emissões de CO2 nos seus territórios, diri-
gindo-se tanto ao sector público como privado. Assim, a motivação e envolvimento activo das partes interessadas ao nível local 
e dos cidadãos é crucial para atingir os objectivos do Pacto. Os actores locais têm a sua visão e estratégias próprias. Tomam 
decisões e fazem investimentos diariamente.  Os agregados familiares investem no isolamento da habitação ou adquirem veículos; 
as empresas privadas investem em edifícios, equipamento ou processos… É da maior importância alinhar estas acções de forma 
a contribuírem para os objectivos locais do Pacto. As autarquias locais e regionais encontram-se numa posição privilegiada para 
alterar comportamentos e mobilizar de forma significativa os seus recursos humanos e financeiros através de diversos incentivos, 
tais como subsídios.

   RESULTADOS

1541 pessoas falaram com consultores em energia

1063 pedidos aceites (296 para obras de isolamento, 23 
para painéis solares, 703 para caldeiras de condensação 
individuais)

372 subsídios financeiros aprovados (77 para obras de 
isolamento, 8 para painéis solares, 280 para caldeiras de 
condensação individuais)

Dois gestores de energia e um coordenador de projectos 
contratados

 Mais informações (FR):
www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/les-competences/
energie/index.html

1
O município efectua uma termografia aérea 
de todos os edifícios do município: resultados 
publicados no sítio web do município.

2

O município cria um «número verde» gratuito 
(linha telefónica) para agregados familiares que 
pretendam consultar os resultados da termografias 
relacionados com a eficiência energética da sua 
residência.

3

Serviços de consultoria gratuitos fornecidos
a todos os agregados familiares sobre: 
• medidas para economizar energia apropriadas a 
cada residência 
•informações sobre as condições de acesso a  
subsídios municipais

4
O município publica uma lista de empresas
certificadas que implementam as medidas de 
economia energética nas habitações.
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PROVÍNCIA DE LIMBURG (BÉLGICA): Pornecimento de apoio técnico e financeiro aos municípios REGIÃO DA PICARDIA (FRANÇA): Subsídios regionais significam “empréstimos bancários sem juros”

   OBJECTIVO

Envolver as autarquias do Pacto de Autarcas e atingir a neutra-
lidade climática até 2020.

   RESUMO DO PROJECTO

Envolvimento dos principais parceiros locais:

Dubolimburg: Centro de apoio para edifícios sustentáveis: 
contratação de dois especialistas a tempo inteiro para apoio 
técnico na elaboração de planos de acção locais. Estes 
planos são financiados através do Limburg Sterk Merk, um 
subsídio específico para iniciativas na região de Limburg. 

Infrax: Operador de redes de distribuição : fornece apoio 
financeiro aos contratos ESCO e auditorias de energia 
gratuitas a edifícios municipais, atribui subsídios a residentes 
e municípios para investimentos dirigidos para a economia 
de energia (2 - 4 €/m² de isolamento térmico) e um sistema 
de monitorização do consumo de energia em edifícios. Os 
especialistas são co-financiados pelo programa Energia 
Inteligente Europa no âmbito do projecto Come2CoM.

BBL: Organização tutelar flamenga que representa cerca 
de 140 movimentos ambientalistas locais na Flandres:  
promove o Pacto, organiza campanhas de sensibilização 
com as partes interessadas e disponibiliza apoio técnico.

   OBJECTIVO

Disponibilizar empréstimos sem juros a 25 000 agregados 
familiares por um período de cinco anos (teve início em 
2006) e atingir economias de energia no total de 20 
milhões de euros.

Relançar o mercado do isolamento na Picardia através da 
geração de volume de trabalho para artesãos e empresas 
de construção no valor de 100 milhões de euros e repre-
sentando 1500 postos de trabalho num espaço de tempo 
de cinco anos.

Envolver o sector bancário e financeiro no financiamento 
dos investimentos de eficiência energética

   RESUMO DO PROJECTO

Parceiros : Região da Picardia, GDF Suez, Solfea Bank, 
EDF, Domofinance e Crédit Agricole.

São atribuídos até €10 000 por agregado familiar para obras 
de isolamento através de um empréstimo não sujeito a qual-
quer condição de rendimento e reembolsável até sete anos.

São atribuídos até €15 000 para tecnologias térmicas reno-
váveis (bombas de calor, madeira, solar), reembolsáveis até 
dez anos.

Província: concede subsídios para projectos sustentáveis 
de pequena escala (€ 50 000 por ano) e examina a possibili-
dade de criar um “fundo climático” para financiar projectos 
de energia renovável de maior escala.

   RESULTADOS

Em 2011, todos os municípios deverão assumir um compro-
misso político de adoptar a política climática

 Mais informações (NL,EN): www.limburg.be/gemeentenmina

Os particulares enviam uma candidatura a empréstimo 
ao banco autenticada pelo profissional de construção que 
se encarregará da obra. O banco responde no prazo de 48 
horas.

O banco paga ao profissional de construção directa-
mente após a conclusão das obras e após a recepção do 
certificado da obra assinado pelo cliente e pela empresa.

O particular não paga qualquer juro ao banco. O juro é 
pago pela Região da Picardia.

   RESULTADOS

Mais de 10 000 pedidos tratados no espaço de 3 anos.

Em 2006-2008: 2250 obras de isolamento financiadas (cerca 
de €8000 por caso)

Em 2009: 8000 obras de isolamento e tecnologias renová-
veis co-financiadas (10 milhões de euros de co-financia-
mento regional).

Total de trabalho de construção gerado: 100 milhões de 
euros, com um efeito de alavanca de 10.

 Mais informações FR):
www.cr-picardie.fr/IMG/pdf/picardie_isolation_web.pdf
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LAUSANNE (SUÍÇA): Programa Solar Exchange BIELSKO-BIALA (POLÓNIA): Subsídios para cidadãos

   OBJECTIVO

Permitir aos cidadãos adquirir electricidade verde e contribuir 
para o financiamento de centrais eléctricas fotovoltaicas. 

   RESUMO DO PROJECTO

Em 1999 foi efectuado um estudo de marketing sobre 
despesas ecológicas pela cidade de Lausanne.

Os consumidores de electricidade estavam dispostos a 
pagar um preço mais elevado por kWh por energia gerada 
a partir de fontes de energia renováveis.

O preço foi definido em CHF 0,90 (€ 0,57) por kWh o que 
corresponde ao custo de uma instalação fotovoltaica, com 
base numa anuidade calculada a 20 anos.

Os produtores de electricidade renovável financiam, 
concebem e instalam unidades fotovoltaicas em edifícios 
privados.

A Empresa de Serviços Públicos de Lausanne negoceia 
acordos com os produtores para comprar toda a produção 
de energia solar durante um período de 20 anos, também a 
um valor de CHF 0,90 (€ 0,57) por kWh.

   OBJECTIVO

Encorajar os cidadãos a substituir as caldeiras a carvão por 
outras mais ecológicas.

   RESUMO DO PROJECTO

São disponibilizados incentivos financeiros em forma de 
subsídios para substituição de instalações de aquecimento. 
As taxas destes subsídios variam nos anos subsequentes 
ao programa e oscilam entre os 65 e os 72,5 %.

   RESULTADOS

Substituição de cerca de 450 caldeiras a carvão

Redução das emissões de CO2 em Bielsko-Biala em mais 
de 2500 t/ano

Redução da poluição em forma de gás e pó em mais de 
350 t/ano

   RESULTADOS

3000 clientes representam cerca de 4% dos clientes de 
electricidade da empresa que subscreveram um total de 
257 900 kWh, produzidos por estações fotovoltaicas entre 
2001-2010.

Em Janeiro de 2011, o Programa Solar Exchange foi trans-
formado no « Nativa Plus », um produto certificado pelo 
WWF. A empresa de serviços públicos fornece agora 100% 
de energia renovável a todos os seus clientes por defeito 
e os preços não aumentaram desde 2010.

 Mais informações (FR):  www.lausanne.ch/v iew.
asp?DocId=34459

Modernização efectuada até ao final de 2009

Ano

2007

2008

2009

Total

80

220

150

450

344.6

1546.9

667.1

2,558.6

65.9

202.2

89.8

357.9

Número de 
caldeiras

Impacto ecológico

CO2 
(toneladas/ano)

Outras
reduções
como SO2 

(toneladas/ano)

 Mais informações (EN): www.energy-cities.eu/db/
bielsko_582_en.pdf
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FUNDOS E PROGRAMAS NACIONAIS

REPÚBLICA CHECA: Programa Green Savings

   OBJECTIVO

Estimular investimentos do sector público e de cidadãos em 
tecnologias de eficiência energética e energias renováveis.

   RESUMO DO PROJECTO

Orçamento do programa no valor de mil milhões de euros 
ganhos no comércio de licenças de emissão com o Japão.

Fundo distribuído sob a forma de subsídios directos a 
beneficiários elegíveis – habitações, associações de mora-
dores, cooperativas de habitação, municípios (incluindo 
bairros), entidades comerciais e outras entidades legais.

Os cidadãos candidatam-se a um subsídio num dos gabi-
netes regionais (“centros INFO”) do Programa e/ou nas 
delegações locais de 9 bancos comerciais associados.

A aprovação do projecto depende do desempenho ener-
gético antes/depois da renovação.

Procedimento rápido : 10 semanas desde a apresentação 
da candidatura à assinatura do contrato.

Apoio ao desenvolvimento do projecto : até € 800

É disponibilizada uma lista de empresas de construção/
designers certificados aos candidatos.

Possibilidade de alterar as condições do programa caso 
haja um interesse real dos beneficiários.

   RESULTADOS

Isolamento de qualidade em casas familiares e casas de 
habitação comum construídas sem recurso a painéis.

Substituição de sistemas de aquecimento não amigos do 
ambiente por caldeiras a biomassa com emissões baixas 
e bombas de calor eficientes em edifícios novos de baixo 
consumo energético. 

Construção de novas casas de acordo com as normas 
de energia passiva.

Introdução de tecnologias de energia renovável (ex. 
painéis solares).

 Mais informações (CS, EN): www.zelenausporam.cz/
sekce/582/about-the-green-savings-programme/ 

Cerca de 36% do orçamento europeu para o período de programação 2007-2013 foi atribuído aos fundos Estruturais e de Coesão, 
geridos pelas Autoridades de Gestão nacional ou regional designadas pelos Estados-Membros. Aproximadamente 22% do 
orçamento europeu contribui para programas geridos centralmente pela Comissão Europeia.  O programa Energia Inteligente 
Europa conta-se entre os exemplos no domínio da energia.

OS ESTADOS-MEMBRO E REGIÕES DA 
UE DECIDEM QUANTO À UTILIZAÇÃO DE: 

• FUNDOS ESTRUTURAIS E FUNDO DE COESÃO 

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA JESSICA 

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA JASPERS 

• PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO INTERREG IV A 
E INTERREG IV B

FUNDOS EUROPEUS GERIDOS
CENTRALMENTE PELA COMISSÃO
EUROPEIA

• PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO INTERREG IV C
E URBACT 

• PROGRAMA ENERGIA INTELIGENTE EUROPA (IEE) 

• RECURSO ELENA (FINANCIADO PELO IEE) 
 
• SMART CITIES 

FUNDOS E PROGRAMAS DA UE
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CIDADE DE KAUNAS (LITUÂNIA): 
Modernização do aquecimento urbano 

   RESUMO DO PROJECTO

Modernização das redes de distribuição de aquecimento urbano 
em Kaunas através da utilização de tecnologias modernas.
 
   PROGRAMA OPERACIONAL     Desenvolvimento de infra-
estruturas sociais e económicas

   FUNDO   Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
   CUSTOS TOTAIS   € 2,196,400 
   CO-FINANCIAMENTO FEDER   70 %
 

 Mais informações (LT, EN): www.esparama.lt/en/bpd/
sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040

• FUNDOS ESTRUTURAIS E FUNDO DE COESÃO REGIÃO DE KARLOVARSKY (REPÚBLICA 
CHECA): Formação profissional para instala-
dores de painéis solares

   RESUMO DO PROJECTO

Solarter - formação profissional para instaladores de tecnologias 
de energias renováveis
 
   PROGRAMA OPERACIONAL   
Desenvolvimento dos Recursos Humanos
 
   FUNDO   Fundo Social Europeu (FSE)
   CUSTOS TOTAIS    € 191,400 
   CO-FINANCIAMENTO ESF    80 %
 

 Mais informações (CS, DE): www.solarter.isste.cz

   RESUMO DO PROJECTO

Renovação de 36 unidades de habitação social no município de 
Dole.
 
   PROGRAMA OPERACIONAL    Região Franche-Comté
 
   FUNDO Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
   CUSTOS TOTAIS    € 973,920 
   FINANCIAMENTO

Co-financiamento FEDER: 14 % 
Autofinanciamento: 82 % 
Bónus para melhoria dos imóveis para arrendamento: 4 %

 
 Mais informações (FR): www.buildup.eu/system/files/content/

Mission%20€ope-%C3%A9nergie-150ppi_0.pdf

   FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL (FEDER)  para melhorias na eficiência 
energética e utilização de energias renováveis nas 
habitações existentes

Em cada Estado Membro, os gastos em melhorias na 
eficiência energética e utilização de energias renová-
veis nas habitações existentes serão elegíveis até 4% 
do total do subsídio FEDER*.

Os Estados-Membro deverão rectificar as prioridades 
existentes por forma a redistribuir os fundos rece-
bidos (FEDER) para medidas de economia de energia 
nas habitações existentes.

Não é necessária a aprovação formal dos Programas 
Operacionais pela Comissão Europeia.

Os Estados-Membro não deverão ter de esperar 
até ao final de 2013 para implementar as alterações 
necessárias.

*REGULAMENTO (CE) nº 397/2009 DO PARLAMENTO Europeu E DO 
CONSELHO de 6 de Maio de 2009 que altera o Regulamento (CE) nº 
1080/2006 sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional no que 
diz respeito à elegibilidade dos investimentos em eficiência energética e 
energias renováveis na habitação.

REGIÃO FRANCHE-COMTÉ (FRANÇA): Habi-
tação social de baixo consumo energético
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• ASSISTÊNCIA TÉCNICA JESSICA 

JESSICA: 
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(Apoio Europeu Conjunto ao Investimento Sustentável em Zonas 
Urbanas)

LITUÂNIA: Fundo de participação para a melhoria 
da eficiência energética em edifícios de vários 
apartamentos

   OBJECTIVO

Melhorar a eficiência energética em edifícios de vários apar-
tamentos através de empréstimos vantajosos concedidos aos 
proprietários.

   RESUMO DO PROJECTO

O Ministério das Finanças e o Ministério do Ambiente da 
Lituânia criaram em Junho de 2009 um fundo de participação 
de 227 milhões de euros que é gerido pelo Banco Europeu 
de Investimento (BEI).

Projectos financiados: investimentos em eficiência energética 
em edifícios de vários apartamentos.

Contratos de financiamento assinados entre o BEI, na categoria 
de gestor do fundo de participação JESSICA na Lituânia, o 
“Šiaulių bank” e o “Swedbank”.

Ambos os bancos disponibilizam empréstimos de moder-
nização para eficiência energética num total de 12 milhões 
de euros a proprietários individuais de apartamentos. Estes 
proprietários podem candidatar-se a empréstimos a 20 anos 
com taxas de juro baixas e estáveis que deverão ser utilizados 
em investimentos de eficiência energética, permitindo econo-
mias consideráveis nas contas de energia.

LONDRES (REINO UNIDO): Um fundo JESSICA de 100 milhões de libras para financiar projectos de energia 
sustentável

   RESUMO DO PROJECTO

O Fundo Jessica Londres é constituído por 50 milhões de 
libras provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional, 32 milhões de libras da Agência de Desenvolvi-
mento de Londres e 18 milhões de libras do Conselho para 
os Resíduos e Reciclagem de Londres.

Projectos financiados: Infra-estrutura de energia descen-
tralizada com uma produção de electricidade e calor mais 
eficiente e mais próxima do consumidor (reduzindo perdas 
de transmissão); infra-estrutura de resíduos com capacidade 
de reciclagem aumentada; utilização de instalações « de 
resíduo a energia » e produção de energia renovável que 
reduz as descargas e estimula o investimento no sector 
ambiental. O financiamento do projecto concentrar-se-á 
nas áreas de regeneração mais necessitadas.

DESENVOLVIMENTO URBANO

OUTROS INVESTIDORES
(Subsídios de Fundos 

Estruturais)

Instituições 
Financeiras 

Internacionais
E Bancos

Fundo de 
Participação 

ESTADO-MEMBRO OU REGIÃO
através de uma Autoridade de Gestão 

nomeada

Subsídios de Fundos Estruturais

Opcional

Investimento (participações, empréstimo de 
garantia)

Empréstimos

Estes projectos 
fazem parte de um 
Plano Integrado para 
o Desenvolvimento 
Urbano Sustentável

COMISSÃO EUROPEIA

CIDADE

IIncluindo 
contribuições 
de emprés-

timos e 
edifícios
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BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DE FUNDOS 
JESSICA

Reciclagem de fundos: Fundos investidos em 
projectos elegíveis podem ser reutilizados em novos 
investimentos, aumentando significativamente a sua 
eficácia.

Repercussão: Os fundos JESSICA podem atrair o 
sector privado, influenciando outros investimentos e 
beneficiando da competência externa em projectos 
de gestão.

Flexibilidade: JESSICA oferece uma abordagem mais 
flexível, oferecendo equidade, dívida ou garantias 
para mais investimentos no desenvolvimento urbano 
sustentável.

Conhecimento especializado: Os Estados-Membro, 
cidades e autarquias regionais beneficiam de conhe-
cimento especializado da banca e do sector privado.

 Mais informações sobre o JESSICA e fundos exis-
tentes: www.eib.org/products/technical_assistance/
jessica/ 

Foram criados outros fundos Jessica em: Itália, Região Moravia-
Silesia (República Checa), Andaluzia (Espanha), Grécia, Portugal, 
Região Wielkopoloska (Polónia) e noutros países e regiões.©
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A Plataforma estará aberta a todas as autarquias na Europa 
em 2012.

 Mais informações (FR): www.3x20.org 

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA JASPERS 

JASPERS: 
Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Assis-
tência Conjunta de Apoio a Projectos nas Regiões Europeias)

Jaspers prestou assistência a 12 Estados Membros da UE 
Central e de Leste na preparação dos principais projectos a 
serem submetidos para financiamento de subsídios ao abrigo 
dos Fundos Estruturais e de Coesão. O objectivo é aumentar 
a quantidade e qualidade dos projectos a serem enviados 
para aprovação para os serviços da Comissão. A assistência 
JASPERS, que é gratuita, destina-se a acelerar a absorção dos 
fundos disponíveis.

   EXEMPLOS DE PROJECTOS APOIADOS

Fonte de aquecimento geotérmico em Litomerice (República 
Checa)

Modernização da linha férrea entre Nove Mesto e Zlatovce 
(Eslováquia)

Aquisição de uma frota de eléctricos modernos de piso 
rebaixado em Poznan (Polónia)

 Mais informações (EN): 
www.jaspers-Europa-info.org/index.php/projects.html

• PROGRAMA DE COOPERAÇÃO INTERREG IV A E INTERREG IV B

Interreg IV A: Cooperação transfronteiriça: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/crossborder/index_en.htm

Interreg IV B: Cooperação transnacional: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/transnational/index_en.htm

UM PROJECTO FRANCO-SUIÇO: “ Rêve d’Avenir ”

   OBJECTIVO

Desenvolver “territórios laboratório” dedicados a ultrapassar os 
objectivos climáticos e energéticos europeus para 2020.

   RESUMO DO PROJECTO

27 autarquias (os signatários do pacto representam 3,5 
milhões de habitantes) testam diferentes ferramentas e 
métodos com o objectivo de encorajar os cidadãos e 
actores a contribuir para os objectivos comuns do Pacto.

   EXPECTED RESULTS

Todas as acções de protecção do ambiente implementadas 
por parceiros locais (PMEs, associações, cidadãos, etc.), 
como ir de bicicleta para o trabalho, instalação de lâmpadas 
de baixo consumo ou caldeiras de eficiência energética, 
serão apresentadas num portal web. Esta “plataforma 
3x20” associada ao Google Maps calcula as economias de 
energia e CO2 conseguidas através de acções individuais, 
localiza-as num mapa e permite a troca de ideias no seio 
da comunidade.
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Ferramenta de criação de cartazes online de acesso livre 
a todos os municípios.

Ferramenta de cálculo de CO2 e de economias de energia.

 Mais informações (EN): www.citiesengage.eu 

UM PROJECTO BÁLTICO CENTRAL: “ COMBAT ”

   OBJECTIVO

Através da união de esforços e da troca de experiências e ideias, 
as quatro capitais bálticas, Estocolmo, Helsínquia, Tallinn e Riga, 
apoiam-se mutuamente no sentido de cumprir os objectivos do 
Pacto.

   RESULTADOS ESPERADOS

Planos de acção por medida para as energias sustentáveis

Redes alargadas de partes interessadas

Dias da energia

Directrizes conjuntas para a implementação do Pacto de 
Autarcas

 Mais informações (EN):  www.projectcombat.eu

• PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO
INTERREG IV C E URBACT

• PROGRAMA ENERGIA INTELIGENTE EUROPA 
(IEE)  

Interreg IV C E URBACT: Cooperação inter-regional 
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/
interregional/index_en.htm

Entre outros, o programa IEE co-financia projectos que contri-
buem para o sucesso da iniciativa do Pacto de Autarcas, 
nomeadamente através da promoção de actividades, facilitação 
do trabalho em rede entre as autarquias, regiões e os seus 
parceiros locais e do apoio técnico aos signatários do Pacto.

 Mais informações sobre programas IEE e projectos 
co-financiados (EN): http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
index_en.html

Projecto “ ENGAGE ”

   OBJECTIVO

Mobilizar os departamentos municipais das cidades, as partes 
interessadas e os cidadãos para uma contribuição conjunta no 
sentido de cumprir os objectivos do Pacto de Autarcas ao nível 
local.

   RESULTADOS ESPERADOS

Campanha de comunicação participativa e eficiente imple-
mentada em todas as cidades.

Cartazes de visibilidade pública apelando ao compro-
misso de pelo menos 3300 partes interessadas e cida-
dãos levarem a cabo acções de protecção do clima. 

Design gráfico:  Diane Morel 
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• RECURSO ELENA - ASSISTÊNCIA EUROPEIA À ENERGIA LOCAL 

O recurso ELENA atribui subsídios para assistência técnica. A 
gama alargada de medidas elegíveis para o referido apoio finan-
ceiro incluem : Estudos de viabilidade e de mercado; programas 
de estruturação do investimento; planos de negócio; auditorias 
energéticas; preparação de concursos e contratos e atribuição 
de gestão de programas de investimento a trabalhadores 
recentemente recrutados. O objectivo é o de juntar projectos 
locais dispersos em investimentos sistemáticos e torná-los 
negociáveis. 

As acções em destaque nos planos de acção dos municí-
pios e programas de investimento têm de ser financiadas 
por outros meios, como empréstimos, ESCOs ou Fundos 
Estruturais.

 Mais informações (EN): 
www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm

PROVÍNCIA DE MILÃO (ITÁLIA): Renovação de edifícios escolares em 40 municípios

   OBJECTIVO

Ultrapassar as restrições orçamentais de cada município e a 
falta de capacidade técnica para renovar as escolas nos seus 
territórios.

   RESUMO DO PROJECTO

Os projectos de 40 municípios da Província de Milão foram 
agregados e coordenados ao nível da província.

Normalizaram-se os contratos e custos da energia de refe-
rência e aplicou-se o método do Contrato de Desempenho 
Energético. 

Os bancos locais foram apoiados pelo empréstimo do 
Banco Europeu de Investimento e a Província atribuiu um 
subsídio para as taxas de juro, o que estimulou o mercado 
ESCO e os intermediários financeiros. 

MUNICÍPIOS

Contratos de Desem-
penho Energético para 
Economia de Energia

Fundos 
Provinciais

Apoio 
Financeiro

Acordo de Parceria 
entre a DG-Tren e a 

Prov-MI para o Pacto 
de Autarcas

Promoção entre os 
Municípios

Preparação de Planos 
de Acção para as 

Energias Renováveis

Avaliação das 
Auditorias de 
Energia em 

Edifícios Públicos

Termos dos 
contratos

Avisos de 
Concurso a/c 

Municípios

Fornecedores de 
Combustível

ESCOs adjudica-
tárias

Acordo entre o BEI e 
a Prov-MI

Concurso para IF

Intermediário 
Financeiro

Fundos do 
BEI

Economias

Acções co-financiadas por ELENA

Pagamento de Combustível Reembolso às 
ESCOs
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PROVÍNCIA DE BARCELONA (ESPANHA): Disponibilização de assistência 
financeira, técnica, jurídica e contratual a 146 signatários do Pacto

   RESUMO DO PROJECTO

ELENA permitiu à Província:

Realizar 55 estudos de viabilidade para avaliar os custos de 
investimento potenciais de projectos de energia sustentável 
nos municípios – resultado: 3 mil milhões de euros

Recrutar novos colaboradores para a administração 
da Província e especialistas externos para fornecer apoio 
técnico, jurídico e contratual aos municípios

Prever a criação de 5000 postos de trabalho num futuro 
próximo

VILA NOVA DE GAIA (PORTUGAL): Equipa de especialistas qualificados formada no seio do município

   RESUMO DO PROJECTO

ELENA permitiu ao município:

Efectuar diversos estudos de viabilidade para avaliar a 
viabilidade técnica e económica de diferentes soluções 
tecnológicas em projectos de energia sustentável

RESULTADOS DA PROVÍNCIA DE BARCE-
LONA ENQUANTO ESTRUTURA DE APOIO 
DO PACTO

146 de entre 311 municípios do território assinaram o 
Pacto de Autarcas

A província financiou o desenvolvimento dos planos 
de acção dos municípios (2,2 milhões de euros)

A província candidatou-se com sucesso à assis-
tência técnica ELENA

VILA NOVA DE GAIA (288 749 HABITANTES)

Assinou o Pacto em 2009

Definiu como objectivo reduzir as emissões de CO2 
em pelo menos 25% até 2020, tomando 2005 como 
ano de referência.

Preparou um plano de acção com medidas priori-
tárias a serem introduzidas no campo do transporte 
urbano (promoção, veículos eléctricos), iluminação 
pública e edifícios (públicos, privados, habitação 
social).

Financiamento ELENA 
solicitado

Custos directos com pessoal

Custos elegíveis totais

Especialistas externos, 
empreiteiros

Financiamento próprio

TOTAL

75 %

25 %

100 %

1,999,925 €

449,067 €

2,666,567 €

2,217,500 €

666,642 €

2,666,567 €

Foto: Município de Vila Nova de Gaia

Formar uma “equipa ELENA” qualificada no seio do 
município e subcontratar especialistas externos para 
fornecer apoio técnico, jurídico e contratual (preparação 
de concursos, contratos e implementação de programas 
de investimento)
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Outros contratos encontram-se em fase de preparação.
Representarão cerca de 8,5 milhões de euros em subsídios ELENA, mobilizando cerca de 500 milhões de euros em inves-
timentos.

• 7º PROGRAMA-QUADRO DE INVESTIGAÇÃO 
– SMART CITIES

A Iniciativa Smart Cities apoiará um número limitado de cidades 
e regiões de dimensões significativas que tomem medidas inova-
doras no sentido de atingir objectivos climáticos ambiciosos 
através do uso e produção de energia sustentáveis. Este objec-
tivo vai requerer abordagens sistemáticas e inovação organiza-
cional, atingir eficiência energética, tecnologias hipocarbónicas 
e a gestão inteligente da oferta e da procura. As medidas nas 
áreas de edifícios e redes locais de energia e transporte em 
particular constituirão os principais componentes da Iniciativa.

Recorrerá às outras Iniciativas de Planos Estratégicos para as 
Tecnologias Energéticas (SET-Plan), em particular à Iniciativa 
Solar Europe e European Electricity Grid, bem como a parce-
rias público-privadas para Edificícios e Automóveis Verdes, 
instituídos ao abrigo do Plano de Relançamento da Economia 
Europeia.  As autarquias envolvidas no Pacto de Autarcas 
mobilizar-se-ão em torno desta iniciativa por forma a aumentar 
o impacto.

 Mais informações  (EN):
http://setis.ec.europa.eu/about-setis/technology-roadmap/
european-initiative-on-smart-cities 

   OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO
A INTRODUZIR BREVEMENTE!

ELENA: Desenvolvimentos futuros planeados

Em 2011, a Comissão pretende alargar o âmbito do 
Recurso ELENA, disponibilizando subsídios de assistência 
técnica para projectos de valor inferior a 50 milhões de 
euros. Estão planeados dois novos compartimentos 
ELENA para projectos de investimento de dimensão 
média geridos pelas cidades e regiões que procuram 
apoios financeiros. Estes novos mecanismos terão como 
objectivo combinar medidas de energia sustentável 
com créditos de carbono e investimentos no domínio 
da habitação social.

 Mais informações (EN):  www.eumayors.eu   

Novo Fundo de Eficiência Energética

Será lançado um novo fundo de investimento europeu 
para projectos de energia sustentável em 2011. Este 
fundo utilizará os 146 milhões de euros do Programa de 
Relançamento da Economia Europeia não utilizados, 
complementados pelo co-financiamento do BEI, por forma 
a disponibilizar equidade, garantias e títulos de dívida às 
autoridades públicas e seus mandatários. O fundo centrar-
se-á nos investimentos em edifícios, infra-estruturas de 
energia locais, instalações renováveis distribuídas e 
mobilidade urbana.

 Mais informações (EN): www.eumayors.eu  

BENEFICIÁRIOS ELENA

Nome do 
projecto

REBIDA

CHP/
District Heating

MADEV

Eficiência Energética 
Pacto de

Autarcas de Milão

Programa 
sustentável de Vila 

Nova de Gaia 

Efficacité 
Énergétique 
Écoles Paris 

Deputació de 
Barcelona 

Stadsverwarming 
Purmerend (NL) 

Fundación 
Movilidad / Madrid

Província 
de Milão (I)

Município de Vila 
Nova de Gaia (P)

Cidade de Paris (F) 

Contrato assinado 
4 Maio 2010 

Contrato assinado
30 Set. 2010 

Contrato assinado
25 Nov. 2010 

Contrato assinado 
26 Out. 2010 

Contrato assinado
26 Jan. 2011

Contrato assinado
15 Dez. 2010 

500,000,000 €

98,000,000 €

53,400,000 €

90,000,000 €

73,651,000 €

180,000,000 €

1,999,925 €

1,791,900 €

1,148,083 €

1,944,900 €

920,315 €

1,377,000 €

250

55

47

46

80

131

Candidato Fase
Volume estimado 
do investimento

Factor de alavan-
cagem estimado

Contribuição 
ELENA
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


