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AGENDA

Apresentação das Entidades

Em cada país, foi designado um especialista em energia e financiamento, para
esclarecimento de questões e disponibilização de informação de apoio às entidades
candidatas e beneficiárias.
Em Portugal, a OesteSustentável – Agência Regional de Energia e Ambiente do Oeste, foi
a entidade convidada pelo consórcio coordenador da iniciativa, para representar a
iniciativa enquanto ‘Country Expert’.

Foi ainda selecionada uma rede nacional de autoridades locais por Estado-Membro da
EU, para alcançar aos potenciais beneficiários da EUCF e promoção das atividades do
projeto, de uma forma específica para cada país. Em Portugal, a RNAE – Associação das
Agências de Energia e Ambiente foi a entidade convidada para o papel de Rede
Nacional.

O que é a EUCF?
Contexto e conceito do projeto

EU Estrutura

Objectivos Energia e Clima 2030

150 -200 mil milhões Euros/ano

Fundos Públicos
insuficientes

Fontes de
financiamento do
sector privado

Fonte: Energy Cities

Barreiras típicas ao financiamento de
projectos de sustentabilidade energética

Limitações ao nível de recursos humanos e know how
Abordagem conservadora no financiamento de projectos
Pouca experiência no desenvolvimento de produtos de investimento
Relutância em investir na preparação dos projectos
Dificuldade em alinhar ciclos de investimento com ciclos eleitorais

Objectivos da EUCF
Potenciar a valorização técnica, jurídica e financeira
Apoiar mais de 200 ‘Conceitos de Investimento’ em sustentabilidade energética
Capacitar mais de 400 técnicos municipais

Facilitar o acesso ao financiamento privado, comunitário e a serviços de
consultoria financeira

Title

Alcançar mais de 10.000 municípios e promover a replicação
This project has received funding from the
European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement
No 864212

Abordagem regional
PAÍSES NÓRDICOS E
EUROPA OCIDENTAL
•
Áustria
•
Bélgica
•
Dinamarca
•
Finlândia
•
França
•
Alemanha
•
Islândia
•
Irlanda
•
Lichtenstein
•
Luxemburgo
•
Países Baixos
•
Noruega
•
Suécia
•
Reino Unido

SUL DA EUROPA
• Chipre
• Espanha
• Grécia
• Itália
• Portugal
• Malta

EUROPA CENTRAL E
ORIENTAL
•
Bulgária
•
Croácia
•
Chéquia
•
Estónia
•
Hungria
•
Letónia
•
Lituânia
•
Polônia
•
Roménia
•
Eslovénia
•
Eslováquia

Beneficiários da 1a call
1a Call da EUCF
Março a Outubro de 2020
30 beneficiários selecionados em 14 países
•
•
•

Europa Central e Oriental: 11 beneficiários
Países Nórdicos e Europa Ocidental: 11
beneficiários
Sul da Europa: 8 beneficiários

PORTUGAL

1

• Cascais

ESPANHA
• Olot
• Malaga

2

MALTA
• Cottonera

1

4
ITÁLIA
• Castel San Pietro Terme
• Isola Vicentina
• Pinerolo
• Ravenna

Beneficiários da 2a call
2a Call da EUCF
Março a Maio de 2021
68 beneficiários selecionados em 19 países
•
•

•

Europa Central e Oriental: 25 beneficiários
Países Nórdicos e Europa Ocidental: 24
beneficiários
Sul da Europa: 19 beneficiários

PORTUGAL
• Sintra
• Braga
• Guimarães
• Guarda
• Porto
• Vila Nova de Gaia
• Vila Nova de Famalicão
• Torres Vedras

8
ESPANHA
• Alcorcón
• Rivas Vaciamadrid
• Consell Comarca Osona
• Logrono
• Pontes de García
Rodriguez
• Pamplona
• Lleida

7
ITÁLIA
• Assisi
• Regio Emilia
• Carmignano di Brenta

3

Greece
• Thermi

1

Beneficiários da 3a call
3a Call da EUCF
October to December 2021
66 beneficiários selecionados em 23 países
•
•

•

Europa Central e Oriental: 26 beneficiários
Países Nórdicos e Europa Ocidental: 21
beneficiários
Sul da Europa: 19 beneficiários

3

GRÉCIA

PORTUGAL
• Bragança
• Arcos de Valdevez
• Oeiras
• Ovar
• Maia
• São João da Madeira

• Vrilissia
• Edessa
• XylokastroEvrostini

6

ESPANHA
• Moianés
• Rubi
• Montilla

3

ITÁLIA
• Valbelluna
• Borgo San Damalzzo
• Milano
• Unione della Romagna Faentina
• Berceto
• Unione del Comuni del Reno,
Lavino e Samoggia

6
3
CHIPRE
• Pano Platres

Calls e fases da candidatura

Períodos de abertura de candidaturas

Call 1: 25 Maio 2020 – 2 Outubro 2020
Call 2: 29 Março – 31 Maio 2021
Call 3: 15 Outubro – 17 Dezembro 2021
Call 4: 9 Junho - 30 Setembro 2022

4a call da EUCF
Region

Orçamento (M EUR)

Conceitos de investimento

PAÍSES NÓRDICOS E EUROPA
OCIDENTAL

0,54

9

EUROPA CENTRAL E ORIENTAL

1,32

22

SUL DA EUROPA

1,02

17

Total

2,88

48

O que mudou na 4a call?
Foco em eficiência energética
Candidaturas devem apresentar a maior parte (mais de 50%) dos impactos esperados na redução do consumo de energia.
Candidaturas que apresentam mais de 50% dos impactos na geracao de energia renovável nao serão consideradas.

Peso das categorias A e B na pontuação
Os critérios das categorias A e B terão o mesmo peso (50%) no cálculo da pontuação final.

Pontuação minima por critério
A pontuação minima de 3 pontos se aplica somente para os critérios da categoria B. Não há pontuação minima para os critérios
A1 (dimensão do investimento previsto) e A2 (redução do consumo de energia.

Lista de espera única para todas as regioes

Caso canditatos selectionados não se tornem beneficiários, os orçamento disponível será alocado para as candidaturas com
pontuação mais alta na avaliação, independente da região à que pertencem.

O que é o Conceito de
Investimento, e como o
concretizar?

O que é o `Conceito de Investimento´
(Investment Concept)?
O Conceito de Investimento é um documento que traduz a
ideia do projecto de investimento em linguagem
financeira com objectivo de mobilizar financiamento para
a sua execução.

Qual é o objectivo de um Conceito de
Investimento?
▪

Fornecer aos investidores e instituições financeiras as
informações necessárias para avaliar um projecto de
investimento de forma simples e rápida.

▪

Transformar os planos de acção para o clima e energia
em “pacotes” de investimento sólidos e assim, facilitar
o acesso ao financiamento dos municípios/
autoridades locais.

Qual é a estrutura de um conceito de
investimento?
Estrutura do template

Resumo do Investimento Previsto
“Teaser” com informação chave sobre o
investimento previsto

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total de investimento previsto
Fontes de financiamento
Localização do investimento previsto
Município/ autoridade local ou agrupamento
Sector(s) abrangido(s)
Síntese e objectivos do investimento
Custos e receitas estimadas
Viabilidade económica
Impactes previstos

1

Descrição do plano de
investimento do projeto

2

Promoter(es) e stakeholders

3

Análise Jurídica

4
Anexos
Conjunto de documentos comprovativos para
complementar o conceito de investimento

5

Análise económica e
financeira
Mapa de investimentos

Que informações deve conter um conceito
de investimento?
1

2

3

4

5

Descrição do plano de
investimento do
projeto

Promoter(es) e
stakeholders

Análise Jurídica

Análise económica e
financeira

Mapa de investimentos

• Objectivos;
• Plano geral, contexto e
conformidade;
• Descrição do projecto
de investimento;
• Análises do mercado e
barreiras;
• Resumo dos impactes
previsto;
• Potencial de replicação
e/ou ampliação;
• Resumo das
componentes de
investimento.

• Resumo dos
promotores do
projeto;

• Requisitos legais
aplicáveis ao plano de
investimento;

• Propriedade de
activos e estrutura de
gestão;

• Eventuais incentivos
legais/regulatórios;

• Perfil de risco do
promotor do projecto;
• Análise (Local) de
stakeholders.

• Obstáculos legais e
regulatórios;

• Estudos e avaliações
preparatórias
realizadas para o
conceito de
investimento.

• Custos e receitas
previstas;

• Actividades de
assistência técnica;

• Viabilidade
económica;

• Plano de trabalho.

• Medidas de mitigação
de risco;
• Abordagem do
financiamento e
fontes de
financiamento.

Como realizar?
A EUCF fornece apoio aos beneficiários no desenvolvimento do conceito de investimento:
Apoio Financeiro de 60 mil Euros para apoiar as actividades necessárias
ao desenvolvimento do conceito de investimento.
Apoio Técnico através do Perito Nacional (Country Expert) e da equipa
da EUCF, através do Gabinete de Apoio (Helpdesk).

Oportunidade de capacitação através de eventos regionais para
municípios e autoridades locais.
Ferramentas e documentos padronizados, bem como templates, de
forma a facilitar o desenvolvimento do conceito de investimento.

Os beneficiários devem
desenvolver o conceito
de investimento no
prazo de 12 meses a
partir da data de
assinatura do contrato.

Como é que o conceito de
investimento é validado?
Resumo em inglês do conceito de investimento
•

O Conceito de Investimento final é desenvolvido pelo beneficiário no seu idioma nacional

•

Resumo em inglês: Informações chave para obter uma visão geral e uma boa
compreensão do conceito de investimento.

Validação

Os critérios de qualidade
devem ser cumpridos para
que o beneficiário receba o
segundo pagamento do
apoio concedido pela
EUCF (30%)

Possibilidade de melhorar e
reenviar o documento no
caso de ausência de dados,
informações incoerentes ou
erros de cálculo

O Beneficiário deve submeter
um relatório no caso de não
concluir o conceito de
investimento dentro do
período previsto

Rede de investidores da EUCF
Setting up the EUCF Investor Network

Investing in EUCF
cities' sustainable
energy projects

low-risk- projects
designed &
structured by
financial experts

Title
facilitate
/provide financing to EUCF
Title
sustainable energy projects

Acesso a uma carteira de projetos de investimento
estruturados e financiáveis da EUCF

Investidores terão a oportunidade de financiar ações de
sustentabilidade energética em toda a Europa.

Registro online em www.eucityfacility.com

Tipologia de despesas
financiadas
Critérios de elegibilidade
Processo de candidatura

Tipologia de despesas financiadas pelo EUCF

Apoio
EUCF

€ 60,000

Objectivo

Despesas elegíveis

Apoio a despesas necessárias ao
desenvolvimento do Conceito de Investimento

Custos internos com pessoal
Contratação de Especialistas
externos/ sub-contractors

Actividades
financiadas pela
subvenção

•
•
•
•
•
•

Estudos de viabilidade
Pareceres/relatórios técnicos de
engenharia
Consultoria jurídica
Estudos de impacte sócio-económico
Estudos de mercado
Análises financeiras

Outros custos

Entidades elegíveis para o apoio EUCF
É um município/autoridade local, um agrupamento de municípios/autoridades locais ou
uma entidade pública local que agrega municípios/autoridades locais (exemplo:
Comunidade Intermunicipal (CIM) ou uma área metropolitana)?
É um município/autoridade local, um agrupamento ou uma entidade pública local
integralmente localizado dentro dos 27 Estados-Membro da EU, em um dos Estados EEAEFTA (Islândia, Liechtenstein, Noruega) ou no Reino Unido?
Os municípios/autoridades locais têm um Plano de Ação para a Energia Sustentável | e Clima
(PAES, PAESC ou outro equiparado) aprovado políticamente e com metas estabelecidas pelo
menos para 2020?

A candidature tem um apoio formal, mediante um compromisso político escrito, assumido
pelo Presidente de Câmara ou outro representante político relevante?

Assume o compromisso com a EUCF para a monitorização por um período de dois anos?

Candidaturas de agrupamentos e entidades
públicas locais
Candidaturas de entidade pública local
que agrega municípios/autoridades locais

Candidaturas de agrupamentos de
municípios
Agrupamentos formais e informais sao elegíveis para a
EUCF, indicando um dos municípios como líder. O
Município-líder ou o agrupamento têm que possuir
um Plano de Acção para a Sustentabilidade
Energética aprovado politicamente e com metas
estabelecidas pelo menos para 2020.

Estas entidades podem variar de país para país. Elas
devem confirmar serem elegíveis no Anexo C –
Declaração assinada pelo Município/autoridade
local ou respectivos agrupamentos.
✓

Entidade deve apresentar um Plano de Plano de
Acção para a Sustentabilidade Energética cobrindo
a totalidade do território

✓

Entidades públicas locais que agregam
municípios/autoridades locais não podem
candidatar-se como um agrupamento.

▪ Candidaturas de agrupamentos serão valorizadas no
processo de avaliação.

•

•

No caso de aprovação da candidatura, o apoio será
no valor de EUR 60,000.
Em caso de aprovação da candidatura, o contrato
de financiamento será assinado apenas com o
Município-líder que receberá o apoio financeiro do
agrupamento.

Processo de candidatura

2

1

Verificação de
eligibilidade
5 Questões SIM/NÃO relativas aos
requisitos.
Candidatos elegíveis terão que
corresponder a todas as questões
com resposta positiva

Verificação automática e
imediata

Resposta
afirmativa
em todas
as
questões

Conclusão da
Candidatura
Formulário de candidatura
e documentos de suporte

Aprovação dos
5 critérios/requisitos

i
Não eligível

EUCF
Helpdesk

Candidatura
Não
seleccionada

Selecção das
melhores
candidaturas

GRANT
AGREEMENT
Contrato de
financiamento

Submissão da candidatura EUCF

Preenchimento integral do
formulário de candidatura

A ser preenchido online pelo candidato;
Três partes:

1) Identificação do candidato;

Documentação de suporte

Anexo A.1. Plano de Acção para a Sustentabilidade
Energética -Sustainable Energy Action Plan (SEAP),
Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) ou
plano com objectivos equiparados;
Anexo A.2. Resumo do SEAP ou SECAP

2) Descrição do Conceito de Investimento

Anexo B. Carta de Apoio ao projecto assinado pelo
representante legal da entidade, que demonstre o
compromisso político;

3) Implementação do Conceito de

Anexo C. Declaração assinada pelo Município/autoridade
local ou respectivos agrupamentos.

(Investment Concept) a desenvolver;
Investimento (Investment Concept)

Anexo D. Cálculo da Poupanças energéticas

Anexo E. Cálculo da dimensão do investimento previsto

Que informação tem de ser disponibilizada
no formulário de candidatura?

1

2
Identificação do
candidato/
concorrente

3
Descrição do conceito
de investimento a
desenvolver

Implementação do
projecto de investimento

1.1. Nome do Município/ Autoridade
local

2.1. Título do conceito de investimento
proposto

3.1. Sector(es) de investimento
visado(s)

1.2. LAU e código NUTS 3

2.2. Alocação do apoio concedido

3.2. Medidas previstas

1.3. Dimensão Populacional

2.3. Actividades financiadas pelo apoio
concedido

3.3. Dimensão do investimento
previsto

2.4. Governança para o
desenvolvimento do conceito de
investimento

3.4. Impactos esperados

1.4. Pessoa de contacto

1.5. Organização
1.6. Número de identificação fiscal
1.7. - 1.10. Detalhes de contacto/
Morada

2.5. Envolvimento dos stakeholders

3.5. Potential de replicação e/ou upscaling

EUCF Passo a passo
1

2
Fase de précandidatura

Municípios e autoridades
locais são informados
sobre a EUCF através de:
Website EUCF

Eventos da UE

3

Fase de candidatura
1. Verificação de
Eligibilidade
2. Candidatura
completa
Aprovação da candidatura
Rejeição da candidatura

Webinars e Info
sessions

5

4
Fase do contrato

Preparação e
assinatura do
contrato
O Beneficiário
recebe o primeiro
pagamento do
apoio concedido
(70%)

Desenvolvimento do
Conceito de Investimento
A EUCF presta apoio aos
beneficiários no
desenvolvimento dos seus
conceitos de investimento
Apoio Técnico
Criação de
competências
Ferramentas e
documentos
padronizados

Redirecionadapara o Centro
de Apoio (HelpDesk)

Implementação do
Conceito de Investimento
Validação do Conceito
de Investimento
O beneficiário recebe
o segundo
pagamento do apoio
concedido (30%)
Relatórios de
monitorização sobre a
implementação do
conceito de
investimento
Eventos de
capacitação

2 meses

2 meses

Até 12 meses

24 meses

Plataforma de
submissão de
candidaturas

Project journey from IT perspective

User
registration

EUCF
Promotion

PreApplication

EUCF Call open

Submission

Application

EUCF Call
close

Grant
Agreement

IC
Development

IC
Implemen
tation

Eligibility check

Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

Registration

Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

Municipality
Local Authority
Grouping
• Country
• NUTS 3
• LAU code(s)

Local public entity
aggregating
municipalities/local
authorities
• Country
• NUTS 3
• Tax identification number
or equivalent

Registration

Municipality, Local Authority, Grouping

Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

Registration

Local public entity aggregating municipalities/local
authorities
Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

Login to FMP

Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

Create application

Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

Local admin only!

Fill application

Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

•
•
•
•
•
•
•

Type of applicant
Main investment sector
Expected renewable energy production
Links to annexes templates
More explanatory notes
Link to audio-video books
Improved context help

Submit application

Pre- Application

Check
eligibility

Register

Create
application
Application

Fill
application

Submit
application

Local admin only!

Project journey from IT perspective

User
registration

EUCF
Promotion

EUCF Call open

PreApplication

Submission

Grant
Agreement

Application

EUCF Call
close

Helpdesk

IC
Development

IC
Implementation

Query Form

Avaliação das candidaturas
@eucityfacility

Como são as candidaturas avaliadas?

Verificação dos documentos
•

•

•

Avaliação da candidatura como um todo

O respetivo Perito Nacional
(OesteSustentável) deve verificar os
documentos apresentados pelos candidatos
antes do fim do prazo do fecho da call.

Avaliação baseada em 5 critérios de avaliação:

Verificação se todos os documentos
comprovativos foram submetidos de forma
adequada.

B1: Estrutura de gestão e governança

O respetivo Perito Nacional (OesteSustentável)
pode ser contactado pela equipe de avaliação,
para esclarecimentos.

A1: Dimensão do investimento
A2: Redução do consumo energético
B2: Envolvimento/compromisso dos stakeholders
B3: Enquadramento com os objectivos EUCF

Critérios de avaliação

A
Quantitativos
& qualitativos

B
Qualitativos

Critérios de avaliação

Requisitos

A1. Dimensão do
investimento

Nível de ambição em relação às outras candidaturas apresentadas na “regional call” e em
50%
relação ao contexto local. Valorização da agregação / partilha de investimentos.

A2. Redução do consumo
energético

Nível de ambição em relação às outras candidaturas apresentadas na “regional call” e em
50%
relação ao contexto local.

B1. Estrutura de Governança

Estrutura organizacional interna adequada e robusta nos processos de tomada de decisão
20%
para o desenvolvimento do conceito de investimento.

B2.
Envolvimento/compromisso
dos stakeholders

Identificação clara dos stakeholders e boa compreensão das suas necessidades e
expectativas em relação ao plano do projeto de investimento; Estratégia adequada para
envolver os stakeholders identificados no processo de desenvolvimento do conceito de
investimento.

B3. Alinhamento com os
objectivos da EUCF

Alinhamento da proposta com o objectivo final da EUCF. Demonstração do potencial para
desenvolver um conceito de investimento consistente, considerando estimativas (iniciais)
40%
de impactos adicionais e o potencial de replicação e / ou up-scaling do projecto de
investimento

Ponderações

50%

40%

50%

Pontuação das candidaturas
•
•
•

Para cada critério, é atribuída uma
pontuação de 0 a 5 pontos pelo avaliador
(podem ser atribuídos meios pontos).
O limite de qualidade para cada critério é 3
no total de 5 pontos.
A mediana das pontuações gera o resultado
final.

50%

Relatório de Feedback
Os resultados finais da avaliação da
candidatura são fornecidos através de um
relatório de feedback, que inclui:

•

Pontuação total da candidatura

•

Feedback geral de melhoria

•

Pontuação e feedback por critério

50%

Pontuação das candidaturas
•
•
•

Para cada critério, é atribuída uma
pontuação de 0 a 5 pontos pelo avaliador
(podem ser atribuídos meios pontos).
O limite de qualidade para cada critério é 3
no total de 5 pontos.
A mediana das pontuações gera o resultado
final.

50%

Relatório de Feedback
Os resultados finais da avaliação da
candidatura são fornecidos através de um
relatório de feedback, que inclui:

•

Pontuação total da candidatura

•

Feedback geral de melhoria

•

Pontuação e feedback por critério

50%

Apoio disponível pelo
projeto EUCF

Apoio disponível aos candidatos

Apoio para se candidatar ao EUCF

Apoio na concepção do conceito de investimento
Apoio na alavancagem do conceito de
investimento

O Centro de Apoio (helpdesk)
Equipa Helpdesk:
Equipa EUCF
Peritos Nacionais

Candidatura EUCF
Beneficiários EUCF
Peritos Nacionais
Público Geral

O Centro de Apoio (helpdesk)

Helpdesk

Website EUCF
Área Dedicada

Candidatura

Beneficiários

Perito
Nacional

Como contactar o helpdesk

if you have already registered to the EUCF Platform and log-in
if you have not registered to the EUCF Platform for general queries

Outras ferramentas de apoio do helpdesk

Frequently
Asked
Questions
(FAQs)

Directrizes
para Peritos
Nacionais

Directrizes
das
candidaturas

Plataforma de
conhecimento

Template do
Conceito de
Investimento

Glossário

Contactos

Contacto Country Expert: OesteSustentável
Para esclarecimento de dúvidas e apoio no “conceito de investimento”, entre em
contacto através do e-mail: ce.portugal@eucityfacility.eu

Contacto Rede Nacional: RNAE
Para promoção e envolvimento nas atividades do projeto, entre em contacto através do
e-mail: geral@rnae.pt

The website

www.eucityfacility.eu

