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Ex.mos Senhores, 
 
Num período de crise económica, os Fundos Estruturais e de Investimento representam uma excelente 
oportunidade para aceder a um financiamento inicial. É fundamental para o desenvolvimento económico da sua 
região que este financiamento seja investido em setores de enorme potencial económico, que irão incentivar o 
investimento privado, criar postos de trabalho a nível local e gerar retornos elevados. A UE reconheceu esta 
necessidade de dar prioridade aos investimentos em linha com a Estratégia de Crescimento Europa 2020 e, 
como resultado, delineou 11 Objetivos Temáticos, com especial ênfase no Objetivo Temático n.º 4 «Apoiar a 
transição para uma economia de baixo teor de carbono em todos os setores». 
 

De facto, espera-se que o montante do financiamento atribuído à Energia Sustentável e à Eficiência Energética 
nos Fundos Estruturais para 2014-2020 seja mais do dobro do período de financiamento anterior, alcançando 
uns estimados 23 mil milhões de euros, com percentagens mínimas obrigatórias para o investimento em 
Energia Sustentável e Eficiência Energética, no âmbito do FEDER. Para além disso, o âmbito da elegibilidade 
para investimentos na eficiência energética dos edifícios também foi alargado para além do FEDER, para 
também incentivar investimentos do Fundo de Coesão (de onde o setor da habitação estava anteriormente 
excluído) e do Fundo Social Europeu (apoiando o aperfeiçoamento das competências da mão-de-obra para os 
Empregos Verdes, assim como as atividades de renovação para aumentar, por exemplo, a acessibilidade). 
 

Além disso, introduziu-se, nos Fundos Estruturais para 2014-2020, um instrumento financeiro específico «off-
the-shelf» (imediatamente disponível) para o Setor dos Edifícios Residenciais que visa impulsionar as 
renovações nas regiões da Europa. Através de um rápido processo de aprovação privilegiado, este «Empréstimo 
para a Renovação» visa garantir condições preferenciais para que os proprietários dos edifícios possam investir 
em Ativos de Eficiência Energética, através de uma combinação de recursos públicos e privados. 
 

É evidente que as Renovações de Edifícios estão no cerne da estratégia de UE para alcançar um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo até 2020. A renovação energeticamente eficiente de edifícios é um setor 
com um elevado potencial de poupança na utilização final da energia que permanece largamente inexplorado 
devido à falta de financiamento inicial. O investimento na renovação energicamente eficiente de edifícios pode 
trazer uma grande variedade de benefícios tangíveis para o setor público, agregados familiares e empresas na 
sua região: 
 

- Benefícios económicos: Uma atividade geradora de receitas que cria postos de trabalho não exportáveis a 
nível local (nomeadamente no setor da construção em recessão) e que tem um impacto positivo nas 
finanças públicas através de custos energéticos reduzidos; 

 

- Benefícios sociais: Uma contribuição significativa para impulsionar a renovação urbana em áreas 
desfavorecidas e para reduzir a pobreza energética; 
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- Benefícios para a saúde: Uma forma eficaz de melhorar o clima interior e reduzir, desta forma, as 
hospitalizações; 

 

- Benefícios para o ambiente: Um meio rentável de reduzir a polição atmosférica e as emissões de CO2; 
 

- Benefícios políticos: Uma estratégia eficaz para pôr o seu país novamente no bom caminho, para cumprir os 
objetivos climáticos, energéticos e de crescimento até 2020. 

 

 
É fundamental conceber um Programa Operacional eficaz para os próximos 7 anos que colha estes benefícios 
para a sua região. O Guia Prático anexado a esta carta ajuda a orientar todas as partes interessadas através das 
etapas básicas para a conceção de um Programa Operacional Multifundos para Renovar o Parque Imobiliário. 
 

Não perca esta oportunidade para desbloquear as enormes oportunidades económicas adormecidas no seu 
parque imobiliário em benefício das suas empresas, agregados familiares e finanças públicas! 
 
 
 
 
 
Adrian JOYCE 
Diretor da Campanha Renovar a Europa 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sobre a Campanha: A Campanha Renovar a Europa (REC) é uma iniciativa da Aliança Europeia das Empresas 
para a Eficiência Energética em Edifícios (EuroACE). Tem por ambição alcançar 80 % de redução na exigência 
energética por parte do parque imobiliário europeu existente até 2050, em comparação com 2005. A REC 
solicita a elaboração de estratégias de renovação ambiciosas em toda a UE, de modo a triplicar a taxa de 
renovação anual de edifícios na UE, passando de 1 % para 3 % até 2020, e para garantir que todas as renovações 
são profundas ou profundas faseadas. www.renovate-europe.eu 
 
As Empresas e Associações Parceiras da Campanha Renovar a Europa são: 

 

http://www.renovate-europe.eu/

