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OBJECTIVOS
No presente documento poderá encontrar informações relevantes sobre o projeto S‐
PARCS, bem como os seus principais resultados. Poderá aumentar o seu conhecimento
e competências a todos os níveis no que diz respeito à cooperação energética em
Parques Industriais, desde o nível individual (por exemplo será possível ensinar a um
colaborador a implementação de partes de um instrumento do projeto S‐PARCS), até
aos diferentes níveis organizacionais.
O S‐PARCS apresenta um conceito para redução dos
custos e do consumo de energia nos parques
industriais ao mesmo tempo que procura aumentar a
industriais,
produção de energia renovável no local.
A pré
pré‐avaliação
avaliação dos sete parques de Espanha,
Portugal, Itália e Áustria, que participam do estudo,
mostrou um alto potencial para ações de cooperação
energética,
g
, muitas das q
quais são transferíveis p
para a
comunidade de Seguidores S‐PARCS no Reino Unido,
Suécia, Turquia, Rússia, Itália, Portugal, Áustria e
Noruega.
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OBJECTIVOS
O S‐PARCS visa passar de uma abordagem de intervenção de uma única empresa
com eficiência energética para soluções cooperativas de eficiência energética no
âmbito de parques industriais, possibilitando uma maior poupança de energia e o
consequente aumento da competitividade das empresas localizadas nos parques.
O S‐PARCS analisará sistematicamente as barreiras técnicas, económicas,
regulamentares, legais, organizacionais, ambientais e sociais à conceção e
operação de parques energeticamente eficientes a todos os níveis e fornecerá
soluções inovadoras e prontas para o mercado para as ultrapassar.
Aumentar a competitividade das empresas através do desenvolvimento, teste e implantação de
instrumentos replicáveis para a cooperação energética em cenários reais.
Desenvolver, testar e implementar modelos de negócio replicáveis para a contratação conjunta de
serviços energéticos para parques industriais.
Contribuir para a criação e quadros regulamentares que acelerem e facilitem a adoção de instrumentos
inovadores de cooperação no domínio da energia e que alimentem os debates políticos.
Desenvolver competências e melhorar as capacidades dos intervenientes no meio industrial da UE.
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OBJETIVOS (CONTEXTO)

As soluções contratuais são fulcrais para que as ações de cooperação
energética sejam bem sucedidas.
O S‐PARCS fornece uma estrutura para soluções contratuais
relacionadas com a implementação de diferentes tipos de atividades
de cooperação energética dentro de um Parque Industrial.
Industrial
As soluções de cooperação podem ser de vários tipos do ponto de
vista contratual,
contratual podem ser categorizadas em duas categorias macro:
1) atividades que dizem respeito à partilha de serviços e
2)) atividades relativas à p
partilha de infraestruturas.

O nosso objetivo é identificar os elementos que
possam representar o conteúdo básico para
acordos contratuais entre as partes interessadas.
Training Toolkit S‐PARCS
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OBJETIVOS (CONTEXTO)
Em comparação com a partilha de um serviço, pode ser pertinente regular alguns
aspetos como:
 consumo do serviço, qualidade do serviço, monitorização do consumo,
monitorização da qualidade,
qualidade preço do serviço,
serviço mecanismo de faturação e qualquer
partilha de dados sensíveis (que deverão estar protegidos ao abrigo do RGPD).
Contudo, no contexto de um contrato relativo à partilha de uma infraestrutura:
 as partes devem concordar com a regulamentação de aspetos relacionados com a
propriedade da infraestrutura, localização, gestão operacional, manutenção,
duração do contrato, custos de gestão e instalação, bem como definir de quem é a
responsabilidade por quaisquer danos causados à infraestrutura.
infraestrutura
Ter em mente que:
 Às vezes certas atividades cooperativas são caracterizadas por uma combinação de
partilha de serviços e de infraestruturas.
 É provável que a partilha de um serviço não implique necessariamente a partilha de
uma infraestrutura, mas a partilha de uma infraestrutura inclui automaticamente a
partilha do serviço resultante do uso da própria infraestrutura.
 Os respetivos acordos contratuais terão, portanto, de considerar estas
que, se necessário, regulamentem
g
ambos os casos.
circunstâncias, desde q
Training Toolkit S‐PARCS
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COMO IDENTIFICAR SOLUÇÕES DE COOPERAÇÃO DE ENERGIA DENTRO UM PARQUE
INDUSTRIAL
Passo 1:
Identificação Das Necessidades
de Energia do Parque
Quais são as soluções de
cooperação
energética
adequadas às necessidades do
parque, de que precisa cada
empresa do parque?

Atividade 1:
Realizar
auditorias
energéticas
éti
às
à
empresas do
parque

Passo 2:
Identificação das soluções de
cooperação energética

Opção 1:
Partilha De
Serviços
Opção 2:
P ilh D
Partilha
De
Infraestruturas
Training Toolkit S‐PARCS

Uma "auditoria
auditoria de energia
energia" é
um
"procedimento
sistemático com o objetivo de
obter
conhecimento
adequado do perfil de
consumo
de
energia
existente em um ou mais
edifícios, uma operação ou
instalação industrial ou
comercial ou um serviço
público
ou
privado,
identificando e quantificando
as
oportunidades
de
poupança de energia com
uma boa relação custo‐
eficácia e comunicar as
conclusões".
conclusões
(Diretiva
2012/27/UE)

Atividade 2:
Escolher as
soluções que mais
se adequam às
necessidades do
parque

Ver
https://www.sparcs‐
community.eu/joint‐
energy‐solutions/
para
uma visão geral das
diferentes soluções
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O QUE É A PARTILHA DE SERVIÇOS
Opção 1:
Partilha De Um Serviço
Os serviços
ç
partilhados p
p
podem dizer respeito
p
a diferentes aspetos
p
da ggestão
energética e da eficiência energética, mas podem também estar relacionados com
outros recursos (p.e. tratamento da água, gestão de resíduos, ...). A título de exemplo:
 atividades comuns de controlo de energia,
 conceção conjunta de edifícios com elevada eficiência energética,
 tratamento/exploração de águas residuais comuns,
 simbiose industrial: exploração de subprodutos decorrentes da transformação
industrial de uma empresa e seu uso subsequente como matéria‐prima no
processo de produção de uma empresa diferente.
Também podem ser formas comuns de compras:
 aquisição conjunta de eletricidade,
 aquisição conjunta de transportadores de energia (gás, combustível e madeira),
 aquisição
i i ã conjunta
j t de
d matérias‐primas.
té i
i
 Através do princípio de economias de escala e uma simplificação da logística,
pode se usufruir de descontos e preços mais favoráveis por parte do fornecedor.
pode‐se
fornecedor
Training Toolkit S‐PARCS
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O QUE É A PARTILHA DE INFRA‐ESTRUTURAS
Opção 2:
Partilha de uma
Infraestrutura
A partilha de infraestruturas diz respeito à necessidade de instalar um novo elemento
no parque para fins energéticos utilizando uma abordagem cooperativa na fase de
compra, instalação e/ou gestão. Exemplo:
 instalação de fontes de energia renovável,
renovável
 a instalação de redes de aquecimento ou arrefecimento no Parque,
 a instalação de bombas de calor conjuntas para aquecimento, etc.,
 a construção
ç de edifícios de escritórios comuns,,
 a utilização partilhada de TIC específicas para assegurar uma melhoria do
desempenho energético das empresas/parques, através da monitorização do
consumo energético dos processos e equipamentos e da subsequente utilização dos
dados obtidos.
 criação de uma rede inteligente dentro das instalações do Parque,
 aquisição conjunta de equipamentos de monitorização,
 o uso de
d servidores
id
centrais
i partilhados.
ilh d
Outra Infraestruturas partilhadas podem ser:
• a identificação de soluções eficientes para mobilidade e logística,
• uso de transporte comum para os funcionários chegarem ao parque,
parque
• compra de veículos elétricos conjuntos / frota com base em H2.
Training Toolkit S‐PARCS
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PRÓXIMOS PASSOS NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO
Passo 3
P
3:
Contratualização da solução de
cooperação energética escolhida

Atividade 3:
Identificar
uma entidade
externa
jurídica (EEJ)

Opção 3:

Opção 1:
EEJ é o próprio
parque autónomo
parque,
e distinto das
demais empresas

Training Toolkit S‐PARCS

Os resultados SS‐PARCS
PARCS mostram que a
cooperação energética dentro de um parque
industrial pode ser mais facilmente gerida
através da identificação de uma entidade
externa jurídica que pode assumir diferentes
formas de acordo com a legislação em vigor
no país em que o Parque está localizado. O
seu papel será o de atender às necessidades
das várias empresas do Parque, com o
objetivo
bj i
d identificar
de
id ifi
possíveis
í i soluções
l õ
eficientes, a gerir através de uma abordagem
de cooperação e partilha entre as várias
empresas.

O ã 2:
Opção
2

As empresas do parque
criam uma nova EEJ
(entidade, empresa,
consórcio), possivelmente
através de uma parceria e
o pagamento de quotas

EEJ é uma das
empresas do Parque
que adopta o papel de
líd (Eg
líder
( devido
d id à sua
dimensão)
„Institutional and Legal Framework Development“
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O QUE TERCEIROS PODEM FAZER
OP
Papell Da
D EEntidade
id d Externa
E
Jurídica
J ídi
Funções de natureza
Comercial
Exemplos:
• Estudos de Mercado;
• Negociação comercial;
• Identificação
Id tifi ã d
dos
parâmetros de referência
do mercado para alinhar o
contrato;
• Análise detalhada das
ofertas recebidas;
• Implementação de uma ou
mais p
propostas
p
durante o
ano anterior ao
fornecimento, envolvendo
os principais produtores
de energia a nível
nacional;
• Procura de fornecedores
qualificados do ponto de
vista
it d
da fi
fiabilidade
bilid d e
qualidade do serviço.
Training Toolkit S‐PARCS

Funções de natureza
Técnica
Exemplos:
• Supervisão da rede de
monitorização do
consumo de
d energia;
i
• Assistência relativa a
novas ligações/
modificações nas
conexões;
• Recolha das
necessidades e
expectativas
p
das
empresas do Parque;
• Recolha dos dados
característicos dos
pontos de
abastecimento das
empresas do Parque.

Funções de
natureza legal
Exemplos:
• Controlo de faturas durante o
ano de fornecimento;
• Assistência
A i tê i a problemas
bl
relacionados à própria oferta
(faturação, gestão de crédito);
• Atualização da legislação
sectorial e das possíveis
oportunidades de poupança.
• Possível pesquisa e gestão de
relações
ç
com ESEs ou
consultores externos;
• Reorganização dos
utilizadores do consórcio em
grupos de consumo
homogéneos (clusters) para a
otimização da oferta.

„Institutional and Legal Framework Development“
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PARTILHA DE UM SERVIÇO / INFRAESTRUTURA: ASPETOS CONTRATUAIS SIGNIFICATIVOS

Aspectos Contratuais Significativos
Contrato
C
t t para
partilhar um
Serviço










Uso / C
Consumo d
de um serviço
i
Qualidade do Serviço
Monitorização do Uso / Consumo
M it i ã d
Monitorização
da Q
Qualidade
lid d
Preço
Sistema de Faturação
Partilha de dados privados
Outros aspectos legais e de gestão

Training Toolkit S‐PARCS

Contrato
C
t t Para
P
partilhar uma
Infraestrutura

 Propriedade
d d d
da Infraestrutura
f
 Localização da Infraestrutura
 Gestão operacional Da
I f
Infraestrutura
t t
 Manutenção da Infraestrutura
 Duração do Contrato
 Custos
 Responsabilidade de danos na
Infraestrutura
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RESUMO E CONCLUSÕES
Para Resumir:
As atividades de cooperação relativas à partilha de serviços e/ou infraestruturas
podem ser simplificadas e facilitadas pela presença de uma entidade externa
j ídi
jurídica,
que tem
t
a função
f ã de
d representar
t todas
t d as empresas do
d Parque,
P
t t
tanto
dentro como fora do Parque;
a entidade externa jurídica, representante das empresas do parque, pode
efetivamente exercer atividades técnicas, comerciais e jurídicas, isentando as
empresas de atividades dispendiosas em termos de tempo, recursos e
competências necessárias;
entre as atividades delegadas à entidade externa jurídica podem figurar as
relacionadas com a procura de peritos/organizações qualificados para a
realização de auditorias energéticas e a negociação comercial com prestadores
d serviços e tecnologias
de
l
( l d as ESE);
(incluindo
)
a negociação comercial com os fornecedores por esta entidade, representante
das empresas do parque, pode explorar as vantagens ligadas ao princípio das
economias de escala, conseguindo obter preços de mercado mais favoráveis;

Training Toolkit S‐PARCS
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RESUMO E CONCLUSÕES
O que de
deve
e se
ser regulado:
egu ado:
 Em relação à partilha de um serviço, as empresas devem regular aspetos como: consumo e
qualidade do serviço, monitorização do consumo e da qualidade, o preço do serviço, sistema
de faturação associado, possível partilha de dados privados, como outros aspetos jurídicos e
de gestão;
 Num contrato de partilha de uma infraestrutura, as partes devem acordar os aspetos
relacionados com a propriedade da infraestrutura, a sua localização, gestão operacional,
manutenção duração do contrato,
manutenção,
contrato custos de instalação e gestão,
gestão bem como os perfis
relacionados com a responsabilidade por quaisquer danos causados à infraestrutura;
 a partilha de dados privados (como os dados de consumo) parece ser um dos aspetos mais
sensíveis na partilha de serviços e infraestruturas, mas, do ponto de vista contratual, este
facto pode ser resolvido através da utilização de ferramentas específicas, como a inclusão de
"cláusulas de confidencialidade" especiais ou a estipulação de "acordos de confidencialidade"
específicos.
 A gestão dos dados privados pode ser facilitada pela presença de uma entidade externa
jurídica, que receberá os dados das empresas, obrigando‐as a não compartilhar ou divulgar
os dados de forma alguma.
Este relatório oferece uma série de elementos de apoio destinados a simplificar a compreensão de
quaisquer questões críticas relacionadas com a estipulação de acordos contratuais relativos a
soluções de cooperação energética; contudo, o mesmo não pretende oferecer conteúdos de
natureza exclusiva. Deste ponto de vista, é necessário considerar que a elaboração deste tipo de
acordos contratuais será afetada pela legislação do país onde o parque está localizado, bem como
pela vontade específica das partes envolvidas.
Training Toolkit S‐PARCS
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ÚTIL LINKS E DOCUMENTOS
Encontre mais detalhes e modelos de
contrato em:
D2.3: "ORIENTAÇÃO
Ã SOBRE QUESTÕES
Õ
CONTRATUAIS PARA SERVIÇOS CONJUNTOS E
COOPERAÇÃO ENERGÉTICA"
Download grátis:
https://www.sparcs‐h2020.eu/
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Torne‐se membro da Comunidade de
Seguidores
g
do S‐PARCS!
Várias instituições já fazem parte da Comunidade de
Seguidores do S‐PARCS –
De parques industriais a museus no Reino Unido,
Suécia Turquia,
Suécia,
Turquia Rússia,
Rússia Itália,
Itália Portugal,
Portugal Áustria,
Áustria
Espanha e Noruega!
Não perca os últimos resultados do projeto!
Convites para workshops
Estar entre os primeiros a testar os resultados do
projeto S‐PARCS, como a Ferramenta de Avaliação
Inicial para cooperação energética;
Utilize novos conhecimentos para tornar seu site
mais atrativo para empresas e municípios!

Training Toolkit S‐PARCS

https://sparcs‐h2020.eu
#sparcsh2020
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S‐PARCS

KIT DE FERRAMENTAS DE
CAPACITAÇÃO
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
> AVALIAÇÃO DE KPI

Este projeto recebeu financiamento do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia sob o acordo de subvenção nº 785134.
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OBJECTIVOS

A avaliação do desempenho é um dos primeiros passos na melhoria dos
processos e envolve a escolha,
escolha designação e utilização de indicadores de
desempenho específicos como métricas para a eficácia e sucesso dos
métodos a examinar nos mais diversos contextos.
A avaliação do desempenho especificamente nos parques industriais, é
uma questão importante. De facto,
facto enquanto organização industrial,
industrial o
parque industrial desenvolve interações com recursos e ambientes
empresariais.

Training Toolkit S‐PARCS
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OBJECTIVOS

A metodologia é delineada considerando os seguintes princípios
fundamentais:
 Recolha de dados de forma simples e acessível – para facilitar a
implementação da metodologia nos parques industriais;
 Apresentação
A
t ã sintética
i téti e imediata
i di t dos
d resultados
lt d – condensar
d
informações e permitir uma boa tomada de decisão;
 Abordagem multicritérios – para considerar o desempenho sob
várias perspetivas;
 Foco em características intrínsecas dos p
parques
q
industriais –
incluir as características peculiares dos parques industriais que
envolvem múltiplos atores e sinergias;
 Método quantitativo – para facilitar a comparação direta e
objetiva entre as soluções.

Training Toolkit S‐PARCS
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PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO – POR QUÊ?
Os KPI quantitativos e qualitativos são selecionados de acordo com a sua pertinência,
pertinência
facilidade de interpretação, atualidade, fiabilidade, validade e materialidade e
abrangem categorias de impacto organizacional, financeiro e económico, jurídico e legal,
social ambiental e técnico.
social,
técnico
‐ Os KPIs permitem medir e comparar o progresso das soluções e instrumentos com
base num método claramente definido e fácil de organizar.
KPIs adequados devem apresentar as seguintes características:
1. Pertinência. Incluir dados essenciais para a compreensão do cumprimento das metas
e objetivos
bj i
d parque;
do
2. Facilidade de interpretação. Comunicar de uma forma facilmente compreensível e
concisa, mas abrangente. Com efeito, as informações devem ser facilmente acessíveis
e compreensíveis,
í i sem esforços
f
excessivos;
i
3. Atualidade. Comunicar atempadamente, para que a informação esteja disponível aos
utilizadores antes de perder o seu valor na tomada de decisões;
4 Fiabilidade.
4.
Fiabilidade Coerência dos relatórios de período para período;
5. Validade. A medida deve determinar o indicador de qualidade pretendido (indicador
de desempenho, neste caso).

Training Toolkit S‐PARCS
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PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO – TIPOS (1/2)
Há 6 tipos diferentes de KPIs:
 KPIs organizacionais

 KPIs sociais

 KPIs financeiros e económicos

 KPIs ambientais

 KPIs legais e regulamentares

 KPIs técnicos

Para todos estes KPIs,
KPIs é feita pelo menos uma pergunta,
pergunta com base em:
 Uma escala de Likert de 1 (mais negativo) a 5 (mais positivo)  KPIs qualitativos
 E/ou resposta binária (Sim/Não)  KPIs qualitativos
 E/ou números específicos (por exemplo: número de funcionários)
Alguns
gu s indicadores
d cado es estão d
diretamente
eta e te relacionados
e ac o ados co
com o dese
desempenho
pe o ge
geral
a do
parque. Esses indicadores podem ser avaliados mesmo que as soluções não sejam
implementadas e sejam também capazes de capturar o estado de base do parque.
Alguns
g
indicadores estão relacionados com a solução
ç específica
p
a ser implementada.
p
Descrevem e medem as características da solução e avaliam diretamente o seu
desempenho, o qual, no entanto, depende do parque industrial específico em que a
solução é implementada. Esses indicadores são fundamentais para avaliar o
desempenho do parque quando uma solução é implementada.
Training Toolkit S‐PARCS
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PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO – VISÃO GERAL
C t
Categoria
i de
d impacto
i
t

KPI

Nível de KPIs do KPIs específicos para
parque
soluções
Quantitativa
Qualitativa Quantitativa
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Envolvimento de pessoal
KPIs organizacionais
Envolvimento das partes interessadas
C
Consciência
iê i d
de eficiência
fi iê i energética
éti
CAPEX normalizado
Saldo anual líquido normalizado
KPIs financeiros e
PBP normalizado (período de retorno)
económicos
IRR normalizado (taxa interna de retorno)
Auxílio financeiro de entidades públicas
Comunicação de marketing e oportunidades
Simplicidade de etapas burocráticas
KPIs legais e regulamentares
Viabilidade legal e regulatória
Potencial de replicação
Criação de empregos
KPIs Sociais
Impacto no desenvolvimento local
Impactos na saúde e segurança humana
Benefícios para a mobilidade sustentável
Consumo total anual de água
Produção total anual de resíduos
Uso interno anual de subprodutos
Consumo anual de energia
KPIs ambientais
Emissões totais anuais de gases de efeito estufa
Partilha de fontes de energia renovável
Emissões atmosféricas totais anuais
Redução das emissões indiretas (scope‐3) de gases de
Efeito estufa
Recuperação de energia térmica
Training Toolkit S‐PARCS
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KPIs técnicos
Viabilidade técnica

X
X
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RESULTADOS DA ANÁLISE DE KPI
Para o parque e soluções associadas o desempenho do KPI é medido e ponderado para
cada categoria de impacto. Os pesos são introduzidos para garantir que, em termos
robustos de desempenho, calculados a partir de um número significativo de
indicadores se tornem mais significativos na avaliação final.
indicadores,
final

Quando a metodologia é totalmente aplicada,
para cada categoria de impacto a medida
quantitativa de desempenho P é avaliada.
P varia de ‐100% (baixo desempenho) a 100%
(alto desempenho).

Em teoria, o método permite também a comparação do desempenho da
i l
implementação
t ã de
d uma solução
l ã em dois
d i parques/empresas
/
dif
diferentes.
t
N t caso, o
Neste
desempenho da solução é fortemente impulsionado por fatores nacionais e
características locais (por exemplo: tamanho, sistemas de energia existentes, etc.).
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AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA

O aplicação da metodologia apresentada pode tornar
tornar‐se
se numa tarefa exigente,
exigente
especialmente devido à grande quantidade de informações necessárias para o
cálculo de todos os KPIs. Além disso, devido à variedade de soluções abrangidas
dentro do projeto e da categoria de impacto avaliada,
avaliada é possível que alguns KPIs
não sejam relevantes para a avaliação do desempenho de uma determinada
solução.
Por essa razão,
P
ã existem
it
d
duas
opções
õ para aplicar
li
a metodologia
t d l i de
d forma
f
parcial,
i l
reduzindo a carga da fase de pesquisa de dados sem alterar a qualidade e a
validade dos resultados. Especificamente, uma das duas opções que se apresentam
d seguida:
de
id
Opção A:
Para cada
d categoria de
d impacto, a avaliação
l ã de
d desempenho
d
h incluirá
l á pelo
l menos
um número de KPIs superior a 1/3 do número total de KPIs para essa categoria de
impacto. O utilizador é livre para selecionar quais KPIs incluir.
Opção B:
A avaliação de desempenho de uma solução deve ser realizada através de
indicadores centrais.
Training Toolkit S‐PARCS
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AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA – OPÇÃO A
Para cada categoria de impacto identificada,
identificada a avaliação de desempenho deve incluir
pelo menos um número de KPIs superiores a 1/3 do número total de KPIs para mesma
categoria.
O utilizador é livre para selecionar quais os KPIs a incluir e quais não.
não Obviamente,
Obviamente é
desejável que, na escolha dos KPIs a serem incluídos na avaliação, o princípio da
materialidade seja aplicado e os indicadores mais relevantes para a solução estudada
dentro do parque específico não sejam negligenciados.
negligenciados
Categoria de impacto
Organizacional
Financeiro e Económico
Legal e Regulamentar
Social
Ambiental
Té i
Técnico

Training Toolkit S‐PARCS

Mínimo n° de KPIs
2
3
1
2
3
2
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AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA – OPÇÃO B
Os Indicadores centrais são indicadores de aplicação
p ç ggeral,, p
pois são relevantes e respeitam
p
o
princípio da materialidade para a maioria das soluções. Para garantir uma aplicação abrangente e
significativa da metodologia, são identificados um ou mais KPIs centrais para cada categoria de
impacto.
Tabela KPIs fundamentais
Tabela:
f ndamentais para cada categoria de impacto e categorias de solução
sol ção que
q e são
isentas do seu cálculo. Se a solução para a qual o desempenho está a ser avaliado, pertencer a
uma das categorias isentas, o KPI fundamental correspondente não deve ser calculado.
Categoria de impacto
Organizacional
Financeiro e
Económico
Legal
Le
al e
Regulamentares
Social

Ambiental
Técnico
Training Toolkit S‐PARCS

KPIs fundamentais
Categorias isentas
O2. Envolvimento das partes
‐
interessadas
FE1 FE1
FE1,
FE1. CAPEX normalizado
Ações de gestão (apenas
FE3, FE3. Período de retorno
para KPI FE3)
normalizado
A LR2.
LR2 Vi
Viabilidade
bilid d llegall e
‐
regulatória
O S4. Benefícios para a saúde e
‐
segurança humana
O E4. Consumo anual de energia
Instrumentos contratuais
O E5. Emissões totais de GEE
e ações de gestão
anuais
O T2. Viabilidade técnica
Ações de gestão
„Organizational Development“

28

RESUMO
A avaliação do desempenho dos parques industriais é uma questão emergente.
emergente
A metodologia é delineada considerando os seguintes princípios fundamentais:
 Recolha de dados facilmente disponíveis e simples
 Apresentação sintética e imediata dos resultados
 Abordagem de vários critérios
 Foco nas características intrínsecas dos parques industriais
 Método quantitativo
Existem 6 tipos diferentes de KPIs:
 Organizacional
 Financeiro e Económico
 Legal e regulamentar
 Social
 Ambiental
 Técnico
é
Alternativamente a uma avaliação mais completa, existem duas opções para uma avaliação parcial
com base em:
A) número mínimo de KPI por categoria escolhida pelo utilizador.
B) KPIs fundamentais são possíveis
No âmbito da ferramenta IAT, o principal objetivo da avaliação é tipificar o desempenho de uma
solução
l ã e comparar diferentes
dif
soluções
l õ dentro
d
d um parque/empresa.
de
/
Training Toolkit S‐PARCS
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LINKS E DOCUMENTOS ÚTEIS
Entregável D4.1
Metodologia e Principais Indicadores de Desempenho para a Monitorização e
Avaliação dos Parques:
Antecedentes sobre o método de avaliação e descrição de KPIs
Site:
https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2020/01/S‐PARCS‐785134‐
D4.1_S‐PARCS_RINA‐C_RESUB_P.pdf
_
_
_
_ p
Entregável D4.2
Guia de Pesquisa de Dados
Descrição técnica detalhada de cada KPI, recolha de dados necessários e equações
Site:
https://www.sparcs‐h2020.eu/wp‐content/uploads/2019/05/D4.2‐Data‐
Collection‐Guidebook_SUBM_PUBLIC.pdf
IAT com avaliação de KPI
>Link web <

Training Toolkit S‐PARCS
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Torne‐se membro da Comunidade de
Seguidores do S‐PARCS!
S PARCS!
Várias instituições já fazem parte da Comunidade de
Seguidores do S‐PARCS –
De parques industriais a museus no Reino Unido,
S é i Turquia,
Suécia,
T
i Rússia,
Rú i Itália,
Itáli Portugal,
P t l Áustria,
Á ti
Espanha e Noruega!
Não p
perca os últimos resultados do p
projeto!
j
 Convites para workshops
 Estar entre os primeiros a testar os resultados do
projeto S‐PARCS, como Ferramenta de Avaliação
I i i l para cooperação
Inicial
ã energética
éti
 Utilize novos conhecimentos para tornar o seu
site mais atrativo para empresas e municípios!

Training Toolkit S‐PARCS

https://sparcs‐h2020.eu
#sparcsh2020
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KIT DE FERRAMENTAS DE
CAPACITAÇÃO

S‐PARCS

DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS HUMANOS E
O USO DA IAT
INSTRUMENTOS S‐PARCS:
DICAS DE INTRODUÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO
Ã

Este projeto recebeu financiamento do programa de pesquisa e inovação Horizon 2020 da União Europeia sob o acordo de financiamento nº
785134.
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INTRODUÇÃO
Para implementar de forma eficaz e eficiente as atividades de cooperação energética,
os gestores e empresas de parques industriais (os chamados "stakeholders") precisam
de ser apoiados por um conjunto de instrumentos.
O S‐PARCS fornece o suporte necessário para as partes interessadas em parques
industriais, desenvolvendo alguns instrumentos específicos, visando:
1 Consciencializar
1.
C
i i li
as partes
t
i t
interessadas
d
sobre
b
questões
tõ
d cooperação
de
ã
energética;
2. Conectar as partes interessadas em toda a Europa e partilhar as boas práticas
em questões
õ de
d cooperação;
ã
3. Avaliação e identificação de soluções de cooperação energética sob medida
para um parque industrial;
4. Apoio à implementação de soluções de cooperação energética.
Com base numa análise aprofundada das necessidades das partes
interessadas e uma visão geral das boas práticas e lições aprendidas
em toda a Europa, a gestão de parques industriais e empresas
podem encontrar todas as informações necessárias na plataforma
online
li S‐PARCS,
S PARCS conforme
f
apresentado
d nas páginas
á i
seguintes.
i
Training Toolkit S‐PARCS
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S‐PARCS PLATAFORMA

Parque
Industrial

Parque
Industrial

Parque
Industrial

Ferramenta Inicial
de Avaliação (IAT)
Cooperação
Energética
Para
Iniciantes

Parque
Industrial

Boas
Práticas

Parque
Industrial

Comunidade

Parque
Industrial
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SOBRE ENERGIA COOPERAÇÃO
A plataforma eletrónica S‐PARCS fornece elementos
introdutórios à cooperação energética, facilmente
acessíveis sem nenhum registo.
Encontrará todos os conceitos básicos para entender os
pontos da cooperação energética e estar pronto para a
ação!

Clique Aqui para saber mais sobre cooperação de energia!
Training Toolkit S‐PARCS
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO INICIAL
O S‐PARCS
S
CS ajuda‐o
j d
a avaliar
li o seu potencial
i l de
d cooperação
ã
energética graças à sua Ferramenta de Avaliação Inicial (IAT).
Visando os gestores de parques industriais e de empresas, esta
ferramenta exclusiva Web fornecerá informações sobre
possíveis soluções de cooperação energética a serem
implementadas no seu parque.
Passo 1: Registo
Registre‐se na nossa plataforma para obter informações personalizadas:
• Representante do parque,
parque procura de Soluções de Cooperação energética a serem
implementadas dentro do parque industrial; possíveis barreiras associadas e instrumentos
para superá‐las, bem como estudos viáveis sobre diferentes fatores (ainda não
implementados)
p
)
• Escolherá as principais empresas do seu parque para preencher a IAT de modo a obter mais
informações que o ajudem a escolher as soluções de cooperação energética mais adequadas
a implementar
Passo 2:
2 Introdução de dados de parques/empresas
Insira os principais dados relacionados com o Parque Industrial (por exemplo, setores de
atividade, dimensão, número de empresas etc.), para permitir uma avaliação personalizada.
Um link específico,
específico será criado para permitir que,
que como representante do parque,
parque convide as
empresas associadas.
Training Toolkit S‐PARCS
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO INICIAL

Passo 3: Introdução de dados do parque
Acesso ao S‐PARCS IAT através do link com as suas credenciais.
Insira os dados principais relacionados com o parque industrial (por exemplo,
exemplo informações
gerais, consumo e desempenho de energia do parque, energia etc.), para permitir uma
avaliação personalizada.
Passo 4: Registro da empresa e introdução de dados
Registre‐se na plataforma S‐PARCS através do link partilhado pelo representante do parque.
Acesso a este link: S‐PARCS
S PARCS IAT
Insira os dados principais relacionados com a sua empresa (por exemplo, informações gerais,
consumo e desempenho de energia da empresa, energia etc.), de forma a permitir uma
avaliação personalizada.
Passo 5: Referência de consumo de energia de parques e empresas
Como representante do parque poderá visualizar uma avaliação comparativa do consumo de
energia no mesmo setor da NACE que as empresas que preencheram o questionário no IAT.
Será possível também à empresa ver uma avaliação comparativa do consumo de energia no
mesmo setor da NACE.
Clique Aqui Para a Ferramenta de Avaliação Inicial do S‐PARCS!
Training Toolkit S‐PARCS
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FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO INICIAL
Passo 6: Potencial de cooperação energética no parque/empresa
Ser‐lhe‐á proposta uma lista de possíveis soluções de cooperação energética a serem
implementadas dentro do parque.
parque
Para cada solução, será informado sobre a definição, benefícios potenciais, links úteis e
possíveis barreiras que encontrará ao implementar a solução e, finalmente, instrumentos para
superar essas barreiras (no futuro, possíveis modelos de negócios).

Passo 7: Estudo de viabilidade de soluções para parques e empresas
Receberá estudos de qualidade viáveis por solução, relacionados com diferentes fatores
(organizacionais, técnicos, económicos, etc.) e também com a possibilidade de comparação
entre soluções.

Clique Aqui Para a Ferramenta de Avaliação Inicial do S‐PARCS!
Training Toolkit S‐PARCS
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COMUNIDADE ‐ PARQUE
O S‐PARCS
S PARCS ajuda‐o
ajuda o a avaliar seu potencial de cooperação
energética graças à sua Ferramenta de Avaliação Inicial (IAT).
Visando os gestores dos Parques Industriais e as partes
interessadas, por meio desta ferramenta exclusiva web, terá a
possibilidade de procurar suporte para implementar soluções de
cooperação energética no parque e apoiar os mesmos.

Passo 1: Representante do parque ‐ Registo
Registe‐se na nossa plataforma para obter informações personalizadas, dependendo do seu
perfil:
perfil
• Representante do parque, procura apoio / aconselhamento de outros fornecedores /
stakholders para ajudar a implementar a solução de cooperação energética, pois também
pode p
p
procurar outros p
parques
q
q
que p
podem ajudá‐lo
j
a resolver q
qualquer
q
questão com as suas
q
experiências ou estabelecer redes entre parques.
Passo 2: Representante do parque ‐ Registo de dados do parque
Insira os p
principais
p dados relacionados com o Parque
q Industrial (p
(por exemplo,
p setores de
atividade, dimensão, número de empresas etc.), para permitir uma avaliação personalizada.
Terá também a possibilidade de aceitar a exibição do seu parque na base de dados do S‐PARCS
para interagir com outros parques.
Um link específico será criado para permitir que,
que como representante do parque
parque, convide as
empresas associadas ao seu parque.
Training Toolkit S‐PARCS
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COMUNIDADE ‐ PARQUE

Passo 3: Representante do parque ‐ Adicionar soluções (propostas pelo IAT ou não)
Se desejar, poderá adicionar e dar informações básicas da solução de cooperação energética
que deseja
q
j implementar
p
no p
parque,
q ,p
para torná‐lo visível a encontrar p
potenciais stakeholders a
apoiá‐lo na sua implementação.
Poderá publicar a solução e esta será visualizada na página inicial da comunidade S‐PARCS,
tendo introduzido todas as informações.
P d também
Pode
t bé encontrar
t
i t
interessados
d em apoiá‐lo
iá l na implementação
i l
t ã da
d solução
l ã e decidir
d idi se
aceita ou não o seu apoio.
Estatísticas sobre o suporte alcançado estarão também disponíveis para visualização.

Passo 4: Representante do parque – Pedir o apoio de outro parque, networking
Poderá incluir algumas informações básicas sobre o parque que procura,
procura quer seja para
aconselhamento ou outro tipo de rede (tipo de apoio necessário, país, setor de atividade).
Encontrará a lista de parques adequados ao seu pedido de suporte / rede.

Clique Aqui Para a Ferramenta de Avaliação Inicial do SS‐PARCS!
PARCS!
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COMUNIDADE – STAKEHOLDERS
O S‐PARCS ajuda‐o a avaliar seu potencial de cooperação
energética graças à sua Ferramenta de Avaliação Inicial (IAT).
Visando os gestores dos Parques Industriais e as partes
interessadas por meio desta ferramenta Web,
interessadas,
Web terá a possibilidade
de procurar suporte para implementar soluções de cooperação
energética no parque e apoiar os mesmos.

Passo 1: Stakeholder ‐ Registo
Registre‐se
R
it
na nossa plataforma
l t f
para apoiar
i a implementação
i l
t ã de
d soluções
l õ de
d cooperação
ã
energética:
• Stakeholder, se é um fornecedor de serviços que pode ajudar os parques a implementar
uma solução
ç de cooperação
p ç energética.
g
Passo 2: Stakeholder ‐ Registro de dados das partes interessadas e tipo de suporte oferecido
IInsira
i os principais
i i i dados
d d relacionados
l i
d com a sua empresa (por
(
exemplo,
l cidade,
id d tipo
ti de
d serviço
i
oferecido, descrição do suporte etc.), para permitir o fornecimento de soluções.
Clique Aqui Para a Ferramenta de Avaliação Inicial do S‐PARCS!
Training Toolkit S‐PARCS
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COMUNIDADE – STAKEHOLDERS

Passo 3: Soluções a serem suportadas
Encontrará soluções de cooperação energética publicadas por parques que procuram apoio
para as implementar, combinando com o tipo de suporte que o stakeholder oferece.
Se estiver interessado, pode preencher o formulário de pedido de colaboração e enviá‐lo para o
representante do parque. Uma vez que a solicitação de colaboração for enviada, ela aparecerá
no menu do utilizador (Soluções solicitadas para colaboração).

Passo 4: Pedido de soluções para colaboração
Encontrará soluções de cooperação energética das quais solicitou suporte e o status da
solicitação: pendente / aceite / não aceite. Uma vez aceite, poderá prosseguir com o suporte,
comunicando com o representante do parque.

Cli
Clique
A i Para
Aqui
P
A
Acesso a C
Comunidade
id d S‐PARCS!
S PARCS!
Training Toolkit S‐PARCS
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BOAS PRÁTICAS

A cooperação energética já é uma realidade: vários Parques
Industriais estão efetivamente a implementar soluções em toda a
Europa!
A plataforma eletrónica S‐PARCS convida‐o a aprender mais sobre as
boas práticas e histórias de sucesso da Cooperação Energética. A base
de dados será atualizada constantemente com novos exemplos vindos
da comunidade S‐PARCS.
S PARCS

Clique Aqui Para Acesso às Boas Práticas S‐PARCS Base de dados!
Training Toolkit S‐PARCS
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PLATAFORMA COMUNITÁRIA

Comunidade S‐PARCS: É a primeira rede Europeia de stakeholders
cujo trabalho é a Cooperação de Energia em Parques Industriais.
A Comunidade S‐Parcs p
permite q
que encontre o melhor esquema
q
de
apoio para soluções de cooperação energética ou o projeto mais
apropriado para investir.
Parque e
Empresas
Identificou uma solução
cooperação
energética
gostaria de implementá‐la?

Stakholders
de
e

Adira à comunidade S‐PARCS e
apresente as suas necessidades.
Os stakeholders do S‐PARCS
podem oferecer todo o suporte
necessário nas diferentes fases
da implementação da solução!

Graças à comunidade SS‐PARCS,
PARCS,
poderá identificar os Parques
Industriais que podem necessitar
da
sua experiência na
i l
implementação
ã de
d soluções
l õ de
d
cooperação energética.
Ofereça
f ç o seu suporte
p
jjurídico,,
técnico ou económico a vários
Parques Industriais Europeus

Clique Aqui Para a Ferramenta de Avaliação Inicial do S‐PARCS!
Training Toolkit S‐PARCS

„Organizational Development“

44

RESUMO E CONCLUSÕES

Se está interessado em cooperação energética, a plataforma eletrónica S‐PARCS é a
ferramenta de referência

 Visite a plataforma para saber mais sobre Energia e Cooperação bem como aprender sobre as boas
práticas e histórias de sucesso. .
 Registe‐se para aderir à comunidade S‐PARCS e execute a Ferramenta de Avaliação Inicial do S‐
PARCS!
Para saber mais sobre o S‐PARCS (projeto) não hesite em visitar o nosso site e descubra os nossos
resultados.
Além disso, mantenha‐se informado sobre as atualizações do projeto seguindo # sparcsh2020 no
LinkedIn e no Twitter!
Training Toolkit S‐PARCS
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Este projeto recebeu financiamento
do p
programa
g
Horizon2020 da
União Europeia sob o contrato de
financiamento nº 785134 .
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