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 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

Diretiva n.º 1/2013 

  

Alteração ao mecanismo de otimização da gestão das licenças de emissão de CO2

O Comércio Europeu de Licenças de Emissão de gases com efeito de estufa (CELE) tem vindo a sofrer alterações legislativas, tanto a nível comunitário 

como nacional. Assim, importa adaptar o mecanismo à gestão eficiente das licenças de emissão de CO2 aplicável à Eletricidade dos Açores, Empresa de 

Eletricidade da Madeira e REN Trading, publicado pela ERSE através do Despacho n.º 11210/2008, de 17 de abril. Os trabalhos para a revisão deste 

incentivo estão em curso. Todavia, a existência de diversas incertezas sobre o CELE aconselham a esperar pela experiência dos primeiros meses de 2013. 

Assim, através da presente diretiva, a ERSE clarifica que o atual mecanismo só vigora até 31 de dezembro de 2012. 

O mecanismo de gestão eficiente das licenças ainda em vigor tem como preço de referência o mercado spot da Bluenext.  Uma vez que a bolsa Bluenext 

foi encerrada no início do corrente mês de dezembro, torna-se necessário estabelecer uma nova referência para o preço utilizado no cálculo do incentivo. 

Nestes termos: 

Ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 31.º dos Estatutos da ERSE, anexos ao Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 

212/2012, de 25 de setembro,  o Conselho de Administração da ERSE deliberou o seguinte: 

1 - A alínea i) do artigo 2.º do Anexo II do Despacho n.º 11210/2008, de 17 de abril, é alterada passando a ter a seguinte redação: “i) O mercado de 

referência é o ICE e o produto EUA Phase 2 Daily”.

2 - A alteração referida no número anterior produz efeitos a partir do dia 6 de dezembro de 2012. 

3 - O disposto no Capítulo III e no artigo 2.º do Anexo II do Despacho n.º 11210/2008 é revogado com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013. 

4 - Para efeitos de cálculo do incentivo, nomeadamente do estabelecido no n.º 3 do artigo 11.º do Despacho n.º 11210/2008, são utilizados os preços de 

mercado e produto de referência até ao dia 15 de janeiro de 2013. 

5 -  Sem prejuízo do disposto no n.º 2 da presente deliberação, esta diretiva entra em vigor no dia seguinte à sua publicação. 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

20 de dezembro de 2012 

O Conselho de Administração 

Prof. Doutor Vitor Santos 

Doutor José Braz 

Dr. Ascenso Simões 

 206621331 




