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Princípios de Funcionamento
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Princípios de funcionamento
Mercado de Electricidade

Rede Eléctrica

Mercado de Certificados

A energia eléctrica, depois de injectada da rede, é homogénea.

Separação do fluxo físico da energia eléctrica dos seus atributos (por ex: tecnologia associada).

AIB – Association of Issuing Bodies
1.

2.

Registo


Verificação se a instalação cumpre os requisitos necessários.



Registo pelo proprietário ou por agregador a actuar em nome do proprietário.

Emissão


Entidade Emissora emite os certificados, a pedido do produtor, com base nas contagens
recolhidas e nas características da instalação.

3.

Transferência


Processo pelo qual se transaccionam certificados no mercado.

4. Resgate/Cancelamento


O Resgate/Cancelamento constitui o processo em que se realiza o valor do certificado. O
resgate pode estar associado a sistemas de rotulagem, obrigações impostas aos
comercializadores,…



Após resgate o certificado deixa de poder ser transaccionado no mercado.

4. Auditoria


Verificação se continuam a ser cumpridos os requisitos iniciais.

Possíveis utilizações dos sistemas de certificados

Sistemas de Incentivos
Quotas

Feed-In/Prémios

Imposição
legislativa de quotas
Criação de um
mercado para dar
respostas às
necessidades dos
agentes
Quota é a variável
de controlo do
legislador

Pagamento da feedin-tariff ou prémio
contra entrega de
certificado
Possível interação
com o sistema de
mercado de
certificados

Sistemas
Voluntários

Sistemas de
Rotulagem

Agentes tomam
voluntariamente a
opção de consumir
energia verde

Aumento da
transparência do
mercado

Relatórios de
Responsabilidade
Social

Fornecimento aos
clientes de
informação
relevante

Criação de marca
verde

Direito de opção dos
consumidores
Educação dos
consumidores

Fomento da
concorrência entre
operadores
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AIB – Association of Issuing Bodies

Objectivo – Ser entidade supranacional que define um sistema estandardizado, com um
conjunto de regras básicas a cumprir pelos seus membros de forma a permitir a transacção

internacional de certificados.

Princípios :


Uniformização dos conceitos - Os mesmos objectivos e os mesmos mecanismos



Uniformização das definições - Os mesmos termos e definições



Uniformização dos critérios - A mesma frequência de inspecções



As mesmas salvaguardas

O Sistema EECS - European Energy Certificate System engloba:
1.

RECS – Renewable Energy Certificate System;

2.

Garantias de Origem da Electricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis;

3.

Garantias de Origem da Electricidade produzida a partir de cogeração de elevada eficiência;

4.

Certificados que permitem a rotulagem de electricidade.

AIB – Association of Issuing Bodies
Acreditação
•Critérios de inspecção
•Definição de um padrão

•Renováveis?
•Podem provar?

Auditorias
•Frequência
•Deontologia

Eles provaram?
Modificou-se?

Outras Entidades
Emissoras

•Formato dos Certificados
•Cálculos Padrão

Contas

•Definição de protocolos para
comunicação entre IBs
•Códigos de identificação de conta,
instalação de produção standard

Emissão

Transfer

•Retirada do certificado do mercado
•Identificação da sua utilização

Cancelamento

Mercado de
Certificados

Fornecedor /
Governo

AIB – Association of Issuing Bodies

Fonte: Elaboração própria com base na informação do site www.aib-net.org

ORT

(9)

Reguladores

(6)

Op. de Mercado

(3)

Independentes

(3)

AIB – Association of Issuing Bodies

Fonte: AIB (www.aib-net.org)

RECS – Renewable Energy
Certificate System
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RECS – Renewable Energy Certificate System

Por cada MWh emitido por uma central que se encontra registada no sistema RECS, o produtor ou
o agregador de produção pode solicitar a emissão de um certificado.
Cada certificado emitido por este sistema contêm a seguinte informação:
Número que identifica inequivocamente cada certificado emitido.
Identificação da entidade emissora responsável pela emissão do certificado.
Código que identificador da instalação de produção .
Combustível associado ao MWh certificado.
Potência instalada em kW.
Indicação incentivos ao investimento e/ou à produção de energia eléctrica.
Data de emissão do certificado.
Data de comissionamento da instalação.

Conclusão:

Não estamos de um instrumento homogéneo, mas sim de n distintos, com

valorizações distintas.

RECS – Renewable Energy Certificate System
Transposição Directiva
2003/54/CE que obriga à
informação aos clientes da
contribuição de cada fonte de
energia para a estrutura
global de combustíveis e os
seus impactos ambientais.

A REN tornou-se
membro da AIB

2002

2004

2003

2006

2005

Primeira Exportação de
Certificados

2008

2007

A REN inicia a actividade
de Entidade Emissora.
Com o acordo da DGEG,
a REN foi nomeada
entidade emissora de
certificados RECS para
Portugal

Primeiro Cancelamento
de Certificados

2010

2009

2012

2011
Primeira Importação de
Certificados

2013

RECS – Renewable Energy Certificate System

3 Agentes a actuar:
EDP – Energias de Portugal, S.A.
Endesa Generacion, S.A.
GALP Power, S.A.

Inscritas 4 hídricas:
Ponte Jugais
Sabugueiro
Desterro
Vila Cova

RECS – Renewable Energy Certificate System

2013
Emitido
204 667

Emitido
1 455 576

Importação
1 357

Importação

Exportação

215 498

1 052 255

Exportação
95 000
Cancelados
31 676

2014
Emitido
186 341

Cancelados
281 389

Importação
155 446

Exportação
0
Cancelados
181 287
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EEGO – Entidade Emissora de
Garantias de Origem
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EEGO –Entidade Emissora de Garantias de Origem

Decreto Lei n.º 23/2010 com as alterações introduzidas pela Lei n.º19/2010:
Criou a função da EEGO para a Cogeração
Cometeu à REN a função da EEGO
Competências da EEGO:
o
o
o
o

Implementar sistema de emissão de garantias e certificados de origem
Realizar anualmente auditorias a um terço do universo de cogerações
Auditar cada cogeração com uma periodicidade mínima de 3 anos.
Classificar as instalações em elevada eficiência ou eficientes

Manual de Procedimentos da EEGO, aprovado pela DGEG, estabelece as regras de
funcionamento da EEGO

EEGO –Entidade Emissora de Garantias de Origem
CUR | REMUNERAÇÃO

GO
INSTALAÇÃO
PEP
Mês
…
_____________________

MWh

Prémios e Tarifas de
Referência pagos contra
entrega ao CUR das
Garantias de Origem

€

Para efeitos estatísticos (europeus), certifica
quantidade de electricidade de cogeração
determinada com base em dados de
operação mensais e regras do Anexo II

EEGO | EMISSÃO DE GARANTIAS E CERTIFICADOS
CO
INSTALAÇÃO
PEP
Mês
…
_____________________

MWh

Prémios e Tarifas de
Referência pagos contra
entrega ao CUR dos
Certificados de Origem

CUR | REMUNERAÇÃO

€



EEGO –Entidade Emissora de Garantias de Origem

Emissão

Declaração de Produção

Certificação da
electricidade
produzida

Registo

Cancelamento
Realização
do valor

Transferência
Externa
Outras EE
(Só GO)

Anulação
Correcção
de erros

Escritural,
mera inscrição
em contas

Transferência
Interna
Contas EEGO

A EEGO da cogeração - Auditorias
Tipos de Auditoria:
Inicial – Para as que transitam para o novo diploma;
Periódica – A todas as instalações assegurando que um terço das instalações
são auditadas e que todas as instalações são auditadas de três em três anos,
pelo menos;
Extraordinária – auditoria a pedido para aferir se a instalação cumpre as
disposições regulamentares aplicáveis;
Custo da auditoria:
A EEGO fará reflectir no Participante o custo efectivo da Auditoria Inicial e
Periódica;
Nas auditorias Extraordinárias que confirmem a manutenção do cumprimentos
das disposições regulamentares, o custo é suportado por quem solicita a
auditoria extraordinária;
Acesso e Informação, o proprietário deve:
Facultar a informação e documentação necessária;
Disponibilizar registos das medidas e dados operacionais;
Autorizar acesso à instalação;
Permitir a realização, prestando a colaboração necessária;
Facilitar acesso às unidades consumidoras de calor.

EEGO –Entidade Emissora de Garantias de Origem
Em 2014, foram emitidas 4 614 577 garantias de origem associadas à produção de energia
elétrica em cogeração de elevada eficiência e 75 455 certificados de origem associados à
produção de energia eléctrica em cogeração eficiente.

Elevada Eficiência
Requisitos:
a) Pot. Inst. >25MWe e Eficiência Global
>70% e PEP ≥10%
b) Pot. Inst. entre 1 e 25 MWe e PEP
≥10%
c) Instalações de pequena dimensão com
PEP>0%

Eficiente
Requisitos:
• As instalações que não se
classifiquem como de Elevada
Eficiência e com PEP>0%

Emissão de Certificados de Origem – COs
Emissão de Garantidas de Origem - GOs

Durante ao ano de 2014 a REN, no seguimento das competências que lhe foram atribuídas no
âmbito da EEGO, promoveu a realização de 38 auditorias a instalações de cogeração.

EEGO –Entidade Emissora de Garantias de Origem

Definição das metas nacionais de utilização de energia renovável
no consumo bruto de energia e para a quota de energia proveniente
de fontes renováveis consumida pelos transportes;
Decreto-Lei
n.º 141/2010

Prevê a possibilidade de contribuir para as metas nacionais de
Diretiva nº
2009/28/CE

outros

Estados-Membros,

através

de

transferências

estatísticas ou da realização de projetos conjuntos;
Decreto-Lei
n.º 39/2013

Atribui a entidade concessionária da RNT as competências
de EEGO para às renováveis.

EEGO –Entidade Emissora de Garantias de Origem
Prevê a entrega à DGEG, para comercialização, das garantias de origem atribuídas aos produtores
com regime remuneratório bonificado, devendo os resultados líquidos dessa atividade ser deduzidos
aos sobrecustos com a aquisição de energia elétrica aos produtores de eletricidade a partir de
fontes de energia renovável;

Produtor em Regime
Remuneratório
Bonificado

1
Solicita a Emissão
de GdO

Entrega as GdO
emitidas

EEGO
3

EDP Serviço
Universal

4

2

Ordem de
Pagamento da
Tarifa

DGEG

Transaciona as GdO no
mercado

