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ENQUADRAMENTO

 O BPI celebrou um contrato com o BEI ao abrigo do Instrumento PF4EE (Private Finance for Energy
Efficiency). Trata-se do 1.º acordo assinado em Portugal ao abrigo deste instrumento e um dos 10
acordos piloto que serão celebrados a nível europeu;

 O PF4EE é um programa gerido pelo BEI que beneficia do apoio da União Europeia no âmbito do Programa
LIFE (Programa para o Ambiente e a Acção Climática 2014-2020) e que tem como objetivo a
disponibilização de financiamento a investimentos em eficiência energética promotores da redução de
consumo de energia, em condições de pricing e de prazo vantajosas;

 O BPI é assim o intermediário financeiro exclusivo em Portugal para a distribuição deste
instrumento.

LINHA BPI/BEI EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Linha de crédito de 50 milhões de euros dedicada
exclusivamente a projetos de Eficiência Energética com
garantia de portfolio prestada pelo BEI
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BENEFICIÁRIOS E PROJECTOS ELEGÍVEIS
BENEFICIÁRIOS ELEGÍVEIS



Empresas, independentemente da respetiva dimensão (PME, Mid Caps ou Grandes Empresas), que não
S.G.P.S.



Com rating atribuído pelo BPI



Residentes e a operar em Portugal



Que não reúnam as condições para serem consideradas empresas em dificuldade, nos termos definidos na
Comunicação da Comissão 2014/C 249/01, de 31 de Julho de 2014



Que não pertençam a setores excluídos nem exerçam atividades excluídas (e.g. setor financeiro, atividade
puramente imobiliária, armamento, jogo, tabaco, clonagem, etc.)



Com situação regularizada junto da Administração Fiscal e da Segurança Social e sem incidentes não
justificados ou incumprimentos junto da Banca
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BENEFICIÁRIOS E PROJECTOS ELEGÍVEIS
PROJECTOS ELEGÍVEIS



Montante de investimento inferior ou igual a 10 milhões de euros



Localizados em Portugal



Promotores de redução do consumo de energia



Utilizadores de tecnologias experimentadas



Que cumpram as condições técnicas e económicas (descritas seguidamente)



Que apresentem uma auditoria energética (apenas para projetos de iluminação pública ou de montante de
investimento sem IVA superior a 500 mil euros)
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Que cumpram a legislação europeia relativamente a contratação pública e ambiente

TIPO DE DESPESAS
ELEGÍVEIS

NÃO ELEGÍVEIS



Estudos e projetos



Atividade normal de manutenção



Construção civil



Custos recuperáveis, tais como IVA



Equipamentos e instalação



Transações puramente financeiras



Ligações à rede



Aquisição de terrenos / investimentos



Contingências técnicas e de preço



Investimentos associados (não diretamente
geradores de eficiência energética) até 50% do
investimento elegível total
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imobiliários

INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS
SÍNTESE
Intervenções de eficiência energética em edifícios existentes

Soluções integradas de produção de energia renovável

Projetos de eficiência energética na indústria

Modernização de sistemas de iluminação pública (através de ESCO)

Geração de energia renovável a partir de biomassa
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INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS
PRINCIPAIS CONDIÇÕES TÉCNICAS
INTERVENÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS EXISTENTES
 Envolvente: isolamento, portas e janelas, outras intervenções com impacto na performance
térmica do edifício (dispositivos de ensombramento, sistemas de controlo solar, entre outros)
 Sistemas do edifício: aquecimento, água quente sanitária, ventilação, arrefecimento,
iluminação, automação e controlo, conexões a fornecedores de energia
 Investimentos identificados na sequência de auditorias energéticas em conformidade com os
standards europeus (EN 16247) ou por certificados de desempenho energético

SOLUÇÕES INTEGRADAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL
 Sistemas solares fotovoltaicos ou sistemas solares de aquecimento de água integrados em
edifícios existentes

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS
 Respeitantes a substituição de capacidade que, isolados ou conjuntamente com outros
investimentos implementados em simultâneo, não aumentem a capacidade produtiva da linha de
produção relevante em mais de 30%
 Investimentos identificados na sequência de auditorias energéticas em conformidade com os
standards europeus
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INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS
PRINCIPAIS CONDIÇÕES TÉCNICAS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Deve visar a melhoria do desempenho energético de uma instalação de iluminação pública já
existente
 Investimento realizado através de ESCO, não sendo possível o financiamento direto de municípios
ou outras entidades públicas
 Investimentos identificados na sequência de auditorias energéticas em conformidade com os
standards europeus

GERAÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL A PARTIR DE BIOMASSA
 Obriga à utilização de tipos de biomassa e de tecnologias de conversão considerados elegíveis;
 Obrigatoriedade de demonstração da competitividade económica do projeto
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SUMÁRIO DAS CARACTERÍSTICAS DA LINHA
Âmbito Territorial

 Empresas e projetos localizados em Portugal

Finalidade

 Investimento

Forma de
Financiamento

 Empréstimos sob a forma de abertura de crédito de médio e longo prazo

Montante

 Financiamento mínimo (por projeto)
 40 mil euros
 Financiamento máximo (por projeto e por NIF)
 5 milhões de euros para PME
 1.125 mil euros nos restantes casos

Restrições ao
montante

 Caso o projeto beneficie de subsídios da UE, o montante máximo conjunto
(subsídios + financiamento) não deve ultrapassar 90% do valor do investimento

Prazo

 A definir em função do payback do projeto (entre 3 e 20 anos)

Pricing

 Definido casuisticamente, inferior ao que o BPI praticaria numa operação
semelhante não enquadrada nesta linha
 Comissões de acordo com preçário do Banco

Utilizações

 Restritas ao período de carência de capital e mediante a apresentação de faturas
(limite de utilizações definido caso a caso, num máximo de 4)

Reembolsos

 A definir em função da capacidade de cobertura do serviço da dívida (tailor
made); a data do último reembolso não pode ultrapassar 31/12/2039

Garantia BEI

 80%
 Comissão: 0,1% do valor do empréstimo
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FERRAMENTA DE VERIFICAÇÃO DE ELIGIBILIDADE



Ferramenta desenhada para verificar
a elegibilidade para financiamento
PF4EE



Permite avaliar cerca de 20 medidas
tipificadas em edifícios e indústria
obtendo estimativas de poupança de
energia, custo e potencial de
redução de CO2



Gera um documento resumo que
pode ser utilizado para solicitar o
financiamento



Gratuito e sem registo

Mais informação em https://pf4ee-webcheck.eib.org/pt-pt/bpi
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VANTAGENS PARA O CLIENTE

Acesso a financiamento especificamente adaptado às necessidades de projectos
de eficiência energética

Spreads competitivos

Prazos até 20 anos, adequados à vida dos ativos

Sem consumo de minimis

Acesso a apoio especializado de um consultor do BEI
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INFORMAÇÕES LEGAIS

A presente mensagem tem natureza publicitária e é prestada pelo Banco BPI, S.A e não constitui uma
proposta contratual.
Contratação sujeita a aprovação prévia das entidades envolvidas e sujeita às condições definidas em função
do perfil de risco para cada operação. Não dispensa a leitura da informação pré-contratual e contratual.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES

Para mais informações dirija-se a qualquer Balcão ou Centro de Empresas BPI, consulte
www.bancobpi.pt/empresas ou contacte-nos: bei.eficiencia.energetica@bancobpi.pt.
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