
 

 
WEBINAR  

 NOVAS FORMAS DE FINANCIAMENTO  
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Vantagens para o poder local 

 
7 de Abril 2021, 9h – 12h 

 
 
O Ponto Energia, um projecto do Horizonte 2020, implementado durante os últimos 
quatro anos, tem como o objetivo promover a adopção de novas formas de 
financiamento para projectos públicos de eficiência energética. Criámos pipelines para 
investimento, agrupando projectos de pequena e média dimensão, conferindo-lhes a 
dimensão necessária para atrair investidores. Para atingir este objetivo harmonizamos 
a documentação de contratação publica de eficiência energética e explorámos novos 
tipos de financiamento para eficiência energética. 
 

Durante este processo encontrámos várias barreiras que dificultam a aceitação: 

 

- Padronizámos os documentos de contratação publica para projectos de eficiência 

energética. No entanto, estes documentos são complexos, obrigando os municípios 

a formar o seu pessoal. 

- Os contratos representam um risco acrescido para os municípios, face ao método 

de contratação normal de serviços, por não ser possível garantir os ganhos 

energéticos. 

- O agrupamento inter-municipal de projectos foi abandonado devido à clausula 

opcional de Responsabilidade Solidária. 

 

 

Este webinar pretende promover a adopção deste tipo de financiamento, dando a 

conhecer as vantagens do projecto e apresentando soluções para as barreiras 

identificadas. 

 
Convidamos todos os interessados a registarem-se aqui. 
  

  

https://www.pontoenergia.pt/quem-somos/
https://docs.google.com/forms/d/1G6KqkVDmye5BOjlVRu5VhgXBlg7XlTMFkGmvMlfrfHQ/edit


 

 

AGENDA 
 

 
9h00 - 9h15:  INTRODUÇÃO  
 

o Abertura: Henrique Burnay, Senior partner da Eupportunity 
o Keynote: Representação da Comissão Europeia em Portugal (tbc) 

 

 
9h15 - 11h00:  APRESENTAÇÃO DO PROJECTO E DISCUSSÃO COM PÚBLICO 

 

• Conceito do projecto – Henrique Burnay, Senior partner da Eupportunity 
 

• Experiências das agências e vantagens para os Municípios  
          

o Alexandre Varela, Director Técnico na AdEPorto – Agência de Energia 

do Porto 

o João Cleto, Gestor de Projectos na AGENEAL – Agência Municipal de 

Energia de Almada 

o Fernando Pais, Gestor de Projectos na Cascais Próxima  

o Orlando Paraíba, Director na ENA – Agência de Energia e Ambiente da 

Arrábida 

o Luís Castanheira, Director na ENERGAIA – Agência de Energia do Sul 

da Área Metropolitana do Porto 

 

• Barreiras encontradas 
 

o José Luís Moreira da Silva, Sócio da SRS Advogados 

o João Filipe Graça, Associado da SRS Advogados 

o José Monteiro Limão, Consultor na Eupportunity 

 

• Soluções encontradas – Nuno Brito, CEO da GoParity 
 

• Futuro do projecto – Nuno Brito, CEO da GoParity 
 

 
11h - 11h30:  NOVAS FONTES DE FINANCIAMENTO  

 
- José Manuel Fernandes, Membro do Parlamento Europeu 
- Cristiana Leandro, ANI/Ponto de contacto Nacional para a Energia 
- Representação do BEI em Portugal (tbc) 

 
 
11h30 - 12h00: Q&A e CONCLUSÕES 
 
Moderador: Henrique Burnay, Senior partner da Eupportunity 
 

 

  


