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Mesa-Redonda nacional sobre  

Financiamento à eficiência energética em Portugal 

11 de outubro de 2022, Lisboa 

Local: DoubleTree by Hilton Lisbon - Fontana Park,  

R. Eng. Vieira da Silva 2, 1050-105 Lisboa 

Documento de background 

 

Caro Participante, 

Este documento apresenta uma nota de orientação para a sua participação na mesa-
redonda dos Fóruns de Investimento em Energia Sustentável, em Portugal,. 

A Comissão Europeia está a organizar uma mesa-redonda nacional no âmbito da 

iniciativa “Sustainable Energy Investment Forums (SEI Forums)” sobre financiamento à 

eficiência energética em Portugal, que terá lugar em Lisboa, no DoubleTree by Hilton 

Lisbon - Fontana Park, no dia 11 de outubro de 2022. 

A iniciativa Fóruns de Investimento em Energia Sustentável (Sustainable Energy 
Investment Forums - SEIF) tem por objetivo trabalhar com os os principais atores 
portugueses, a fim de promover investimentos em grande escala e o financiamento de 
projetos de energia sustentável. A presente iniciativa tem por base os trabalhos do 
Grupo das Instituições Financeiras Europeias para a Eficiência Energética (Energy 
Efficiency Financial Institutions Group - EEFIG). Os SEIF organizam workshops e 
eventos em a nivel europeu, com o objectivo de dar a conhecer as melhores práticas no 
desenvolvimento de projetos e programas de investimento no domínio da energia 
sustentável e promover um diálogo e cooperação com o setor financeiro, as autoridades 
públicas e todas as partes interessadas, envolvidas na promoção de investimentos em 
energia sustentável, para a definição de programas de investimento e modelos de 
financiamento de grande escala. 

O objetivo da primeira Mesa-Redonda Nacional sobre o Financiamento da Eficiência 

Energética em Portugal, organizada em parceria com o Banco Português de Fomento, 

APPII - Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e APESE – 

Associação Portuguesa de Empresas de Serviços de Energia é promover o diálogo 

entre os principais atores portugueses sobre como melhorar o acesso ao financiamento 

privado para investimentos em eficiência energética, nomeadamente tendo por base o 

Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030, a Estratégia Nacional de Longo Prazo para 

o Combate à Pobreza Energética e o PRR - Plano de Recuperação e Resiliência, no 

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/financing/capacity-building-and-technical-assistance/sustainable-energy-investment-forums_en
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/financing/capacity-building-and-technical-assistance/sustainable-energy-investment-forums_en
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contexto do Plano de Investimento do Pacto Ecológico Europeu e com o apoio de 

Programas como o InvestEU para o período 2021-2027. 

A mesa-redonda nacional reunirá assim os principais atores portugueses da 
indústria/edifícios/setor energético, bancos públicos e comerciais, agências de energia 
e representantes das autoridades públicas, entre outras. A mesa-redonda dedicará um 
período significativo de tempo aos debates nas sessões de trabalho e à interação entre 
os participantes para aprofundar os temas selecionados e apresentar recomendações 
e ações específicas para facilitar o investimento em eficiência energética em Portugal. 
Este evento público foi precedido de três workshops temáticos que constituem a base 
de debate. 

 

O evento estará dividido em sessões plenárias e workshops paralelos, com o 

objectivo de permitir um debate alargado e a interação entre os participantes, a fim de 

apresentar recomendações e ações específicas para facilitar o investimento em 

eficiência energética em Portugal.  

Os workshops paralelos sobre o financiamento da eficiência energética centrar-

se-ão em três domínios principais: banca comercial, edifícios residencial e edifícios 

públicos. Estes workshops foram concebidos para tirar partido da sessão plenária e, 

tendo por base duas apresentações e um conjunto de questões-chave predefinidas, 

identificar soluções e ideias exequíveis relacionadas com o desafio específico. Durante 

estes workshops, serão debatidos os seguintes temas: 

 

Sessão 1: Banca comercial:  

• A taxonomia da UE e os respetivos requisitos e critérios. 

• Custos associados à recolha da informação necessária, nomeadamente para as 

PME. 

• Competências e aptidões necessárias para o setor bancário.  

Sessão 2: Edifícios residenciais: 

• Balcões únicos e outros instrumentos de apoio aos proprietários ao longo do 

processo de renovação energética. 

• Estratégias para reduzir a pobreza energética no contexto de altos custos. 

• Financiamentos disponíveis e melhorias para futuros programas.  

Sessão 3: Edifícios públicos:  

• A utilização do modelo ESCO. 

• Estratégias para apoiar os pequenos municípios na preparação e contratação de 

investimentos. 

• Promoção do blended finance como chave para envolver os investidores 

privados.  
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AGENDA 

09:00 Registo dos participantes 

09:30  

Plenária de abertura 
 
Keynote  
João Bernardo, Diretor Geral de Energia e Geologia* 

09:50 

 
Últimos desenvolvimentos da política europeia em financiamento à 
eficiência energética  
Eduardo Soares Antunes, Policy Officer, Comissão Europeia, DG Energia  
 

10:00 

Painel de discussão: Investimentos em eficiência energética – barreiras  
 
Moderador: Eduardo Soares Antunes, Policy Officer, DG ENER 
 
Oradores:  

• Tiago Simões Almeida, Administrador Executivo, Banco Português de 
Fomento 

• Hugo Santos, Presidente, APPII - Associação Portuguesa de 
Promotores e Investidores Imobiliários 

• José Costa Pereira, Vice-Presidente, APESE - Associação 
Portuguesa de Empresas de Serviços de Energia 

 

10:45 Pausa para café 

11:15 

Sessões paralelas sobre financiamento à eficiência energética  
 
1) Banca comercial coorganizado pelo BPF 

Moderador: Tiago Simões Almeida, BPF 
Oradores:  

• Banco BPI, Miguel Gouveia, PF4EE 

• BBVA, Maria Henriqueta Maurício, Parceria com APESE 
 
2) Edifícios residenciais  

Moderador: Helder Gonçalves, LNEG 
Oradores:  

• Rui Pimenta, AdEPorto, Porto Energy Hub 

• Orlando Paraíba, ENA – Agência de Energia e Ambiente da 
Arrábida, Ponto de Transição 

 
3) Edifícios públicos coorganizado pela ADENE - Agência para a Energia 

Moderador: Gorete Soares 
Oradores:  

• Manuel Nina, Go Parity, BundleUP  

• João Pedro Gouveia, CENSE, FCT- Universidade NOVA de 
Lisboa 

 

https://www.bancobpi.pt/empresas/financiamento/linhas-de-apoio/linha-bpi/bei-eficiencia-energetica
https://www.bbva.pt/empresas/servicos/assessoria-em-eficiencia-energetica.html
https://www.portoenergyhub.pt/
https://gulbenkian.pt/programas/programa-desenvolvimento-sustentavel/acao-climatica/ponto-de-transicao/
https://cordis.europa.eu/project/id/101033809
https://www.cense.fct.unl.pt/
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13:00 Almoço de networking  

14:30 

Painel de discussão: Investimentos em eficiência energética – 
aprendizagens e boas práticas  
 
Moderador: Jorge Rodrigues de Almeida 
 
Reporte das três sessões paralelas seguido de três casos de sucesso 
internacionais: 

• Apresentação das hipotecas verdes, Cátia Alves, UCI, Energy 
Efficient Mortgage Label 

• Balcão único dedicado a edifícios residenciais, Gergely Schum 
Gergely, Energiaklub, RenoHUb - Integrated Services to Boost Energy 
Renovation in Hungarian Homes 

• O caso de sucesso das ESE em edifícios públicos, Carlos Ballesteros, 
ANESE 

 

15:45 

Encerramento 
 
Comentários finais 
 
Nelson Lage, Presidente, ADENE  
 

16:00 Encerramento da mesa-redonda (café de networking) 

 

* Em confirmação  

 

https://www.uci.pt/
https://www.uci.pt/vive-green/energy-efficient-mortage-label-1220/
https://www.uci.pt/vive-green/energy-efficient-mortage-label-1220/
https://energiaklub.hu/en/project/renohub-integrated-services-to-boost-energy-renovation-in-hungarian-homes-4775
https://energiaklub.hu/en/project/renohub-integrated-services-to-boost-energy-renovation-in-hungarian-homes-4775
https://www.anese.es/en/home/

