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PARTE E

 ENTIDADE REGULADORA DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS

Diretiva n.º 5/2015 

  

Entidades habilitadas a integrar a unidade de desvio de comercialização nos termos do Manual de Procedimentos da gestão Global do Sistema 

O Manual de Procedimentos da Gestão Global de Sistema, aprovado pela Diretiva n.º 7/2013 da ERSE estabeleceu a existência de uma unidade específica 

para agregação de desvios de determinadas unidades de comercialização, regra essa que depende de uma comunicação anual da ERSE relativamente à 

definição das entidades habilitadas a fazê-lo. 

A ERSE entende que a aplicação de uma regra que é destinada a minimizar as barreiras à entrada no segmento de comercialização de energia elétrica em 

Portugal continental não deve estar desligada da dimensão relativa dos agentes de mercado comercializadores, sendo, igualmente, desejável que acompanhe 

a dinâmica de desenvolvimento do mercado. 

Neste sentido, a ERSE considerou como critério prioritário na definição daqueles agentes de mercado a respetiva quota de mercado detida por cada entidade 

com comercialização efetiva. Paralelamente, e por maioria de razão face ao critério antes expresso, é, ainda, admitida a integração de entidades novas 

entrantes no mercado de comercialização. 

Tratando-se de uma faculdade concedida aos agentes de mercado, é introduzido o critério de comunicação expressa e antecipada por parte do interessado 

quanto à integração na unidade de desvio de comercialização, a qual produz efeitos para um período mensal completo dadas as incidências desse facto na 

operação da Gestão Global do Sistema e na liquidação de encargos com os desvios de todos os demais agentes de mercado. 

Nestes termos, 

Ao abrigo das disposições conjugadas do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 

de outubro, do n.º 1 do artigo 38.º do Regulamento de Relações Comerciais do setor elétrico e da alínea d) do n.º 2 do artigo 31.º dos Estatutos da ERSE, 

anexos ao Decreto-Lei n.º 97/2002, de 12 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 84/2013, de 25 de junho, o Conselho de Administração 

da ERSE deliberou, no âmbito do setor da eletricidade, o seguinte, o Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos delibera 

o seguinte:

1. Para efeitos de aplicação do número 5.3 do Procedimento n.º 21 do Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema, encontram-se 

habilitadas a participar na unidade de desvio de comercialização as unidades de liquidação, afetas a unidades de programação de comercialização, 

pertencentes às seguintes entidades: 

a) ACCIONA 

b) AUDAX 

c) AXPO 

d) ENAT 

e) ENFORCESCO 

f) FORTIA 

g) GALP 

h) Gas Natural Fenosa 

i) GOLDENERGY 

j) HEN 

k) LUZBOA 
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2. Podem ainda integrar a unidade de desvio de comercialização as unidades de liquidação, afetas a unidades de programação de comercialização, 

que pertençam a entidades sem qualquer atividade de comercialização efetiva à data da presente Diretiva, quer se encontrem registadas ou se 

venham a registar no decurso do período referido no número seguinte. 

3. A integração das unidades de liquidação identificadas nos números 1 e 2 tem efeitos para o período compreendido entre 1 de janeiro de 2015 e 31 

de dezembro de 2015. 

4. As unidades de liquidação identificadas nos números 1 e 2 que pretendam integrar a unidade de desvio de comercialização devem comunicar essa 

intenção à Gestão Global do Sistema com 10 dias de antecedência relativamente ao início do mês para o qual pretendem que a sua comunicação 

produza efeitos. 

5. As unidades de liquidação que, uma vez integradas na unidade de desvio de comercialização, pretendam deixar de integrar aquela unidade de 

desvio devem comunicar essa intenção à Gestão Global do Sistema com 10 dias de antecedência relativamente ao início do mês para o qual 

pretendem que a sua comunicação produza efeitos. 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos 

9 de março de 2015 

O Conselho de Administração 

Prof. Doutor Vítor Santos 

Dr. Ascenso Luís S. Simões 

Dr. Alexandre Santos 

 208495843 

 UNIVERSIDADE DO ALGARVE

Contrato (extrato) n.º 218/2015
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 09 de julho de 

2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com a Licenciada Marta Cristina Soares Botelho, na 
categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 55 %, 
para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período 
de 01 de setembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, auferindo o venci-
mento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória 
dos docentes do ensino superior politécnico, considerando -se rescindido 
o contrato anterior.

01/09/2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia 
Cabrita.

208494044 

 Contrato (extrato) n.º 219/2015
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 09 de julho 

de 2014 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Licenciada Carla Sofia Pereira Guerreiro, 
na categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 
55 %, para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no 
período de 01 de setembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, auferindo 
o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remu-
neratória dos docentes do ensino superior politécnico, considerando -se 
rescindido o contrato anterior.

01/09/2014. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia 
Cabrita.

208493972 

 Contrato (extrato) n.º 220/2015
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 08 de janeiro de 

2015 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo com a Mestre Sofia Inês Martins Ramos, na categoria 
de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 10 %, para a 
Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no período de 
02 de fevereiro de 2015 a 01 de agosto de 2015, auferindo o vencimento 
correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remuneratória dos 

 Contrato (extrato) n.º 221/2015
Por despacho do Reitor da Universidade do Algarve de 08 de janeiro 

de 2015 foi autorizado o contrato de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo certo com a Licenciada Carla Sofia Pereira Guerreiro, 
na categoria de assistente convidada, em regime de tempo parcial a 
55 %, para a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, no 
período de 28 de fevereiro de 2015 a 27 de fevereiro de 2016, auferindo 
o vencimento correspondente ao escalão 1, índice 100 da tabela remu-
neratória dos docentes do ensino superior politécnico, considerando -se 
rescindido o contrato anterior.

28/02/2015. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia 
Cabrita.

208493989 

 UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Aviso n.º 3347/2015
Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 36.º da 

Portaria n.º 83 -A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela 
Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, torna -se público que, a lista 
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados, no âmbito do 
procedimento concursal comum destinado ao recrutamento para ocu-
pação de quatro postos de trabalho da carreira e categoria de Técnico 
Superior, do mapa de pessoal da Universidade de Coimbra, mediante a 
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeter-
minado, publicado sob o Aviso n.º 4438/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 64, de 01/04/2014, homologada por despacho 
Senhor Vice -Reitor da Universidade de Coimbra, Prof. Doutor Luís 
Filipe Martins Menezes, exarado a 17/02/2015, proferido por delegação 
de competências, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 1, de 02 

docentes do ensino superior politécnico, considerando -se rescindido 
o contrato anterior.

02/02/2015. — A Diretora dos Serviços de Recursos Humanos, Sílvia 
Cabrita.

208493948 


