
 
 

ANEXO I 

[a que se referem o n.º 1 do artigo 2.º, as alíneas c) e q) do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 8.º] 

Gases com efeito de estufa 

Dióxido de carbono (CO2).  

Metano (CH4). 

Óxido nitroso (N2O)  

Hidrofluorocarbonetos (HFC).  

Perfluorocarbonetos (PFC).  

Hexafluoreto de enxofre (SF6). 

ANEXO II 

[a que se referem o n.º 1 do artigo 2.º, as alíneas d), e), g) e k) do artigo 3.º, o n.º 1 do artigo 

6.º, a alínea b) do n.º 1 do artigo 9.º, o n.º 2 do artigo 26.º, a alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, o 

n.º 2 do artigo 28.º, os n.os 6 e 8 do artigo 30.º, o n.º 1 do artigo 32.º e o n.º 1 do artigo 41.º] 
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1 - Os limiares de abrangência mencionados no quadro anterior referem-se, de um modo geral, 

a capacidades de produção ou a produtos. 

2 - Se o mesmo operador exercer várias atividades da mesma rubrica na mesma instalação ou 

no mesmo sítio, as capacidades dessas atividades devem ser adicionadas. 

3 - Quando se procede ao cálculo da potência térmica nominal total de uma instalação para 

determinar a inclusão da instalação no sistema CELE pela atividade de combustão de 

combustíveis, deve ser considerada a soma da potência térmica nominal de todos os 

equipamentos de combustão que fazem parte da mesma instalação. 

4 - Os equipamentos referidos no número anterior incluem todo o tipo de caldeiras, queimadores, 

turbinas, aquecedores, fornos de recozimento, incineradoras, calcinadores, fornos, fogões, 

secadores, motores, células de combustível, equipamentos químicos de combustão, motores de 

queima de gases e equipamentos de pós-combustão térmica ou catalítica. 

5 - Para efeitos do cálculo referido no n.º 3 não são tidos em conta os equipamentos com uma 

potência térmica nominal inferior a 3 MW e os equipamentos que utilizam exclusivamente 

biomassa. 

6 - Os equipamentos que utilizam exclusivamente biomassa referidos no número anterior incluem 

os equipamentos que utilizam combustíveis fósseis apenas durante os arranques e paragens do 

equipamento. 

7 - Se uma instalação desenvolve uma atividade em que o limiar de abrangência não é expresso 

como potência térmica nominal total, o limiar dessa atividade tem prioridade na decisão sobre a 

inclusão no sistema CELE. 

8 - Quando o limiar de capacidade das atividades constantes do presente anexo é ultrapassado 

numa instalação, todos os equipamentos dessa instalação em que são queimados combustíveis, 
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à exceção dos equipamentos de incineração de resíduos perigosos ou resíduos urbanos, devem 

ser incluídos no Título de Emissão de Gases com Efeito de Estufa. 

ANEXO III 

(a que se refere o n.º 1 do artigo 28.º) 

Definição dos valores máximos de emissões anuais de CO2 equivalentes no período 

entre 2021 e 2030 para as instalações excluídas do sistema Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão ao abrigo do capítulo IV 

Os valores máximos de emissões anuais de CO2 equivalentes são definidos por instalação e 

decrescem linearmente entre 2021 e 2030 mediante a aplicação do fator de 2,2 %, referido no 

n.º 2 do artigo 11.º, de forma a se atingir uma redução de emissões de 43 %, em 2030, em 

relação ao valor de emissões verificadas da instalação em 2005, conforme as percentagens de 

redução de emissões que se apresentam na tabela abaixo.  

Na ausência de emissões verificadas da instalação de 2005, a medida equivalente deve atender 

ao valor de emissões verificadas do primeiro ano completo de funcionamento da instalação, 

considerando as regras de redução de emissões. 

 

ANEXO IV 

(a que se refere o n.º 4 do artigo 30.º) 

Regras de simplificação da metodologia de monitorização de emissões de uma 

instalação excluída do regime Comércio Europeu de Licenças de Emissão ao abrigo do 

capítulo IV 

1 - O operador de uma instalação excluída do regime Comércio Europeu de Licenças de Emissão 

ao abrigo do capítulo IV monitoriza as emissões da instalação de acordo com os requisitos 

estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 601/2012, da Comissão, de 21 de junho de 2012 

(Regulamento (UE) n.º 601/2012), e com as disposições de simplificação seguintes:  

a) Dispensa da elaboração dos documentos comprovativos mencionados no terceiro parágrafo 

do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento (UE) n.º 601/2012;  

b) Dispensa da estimativa da variação das existências prevista no artigo 27.º do Regulamento 

(UE) n.º 601/2012, podendo a quantidade de combustível ou de material ser determinada 

utilizando os registos de compra disponíveis e documentados; 
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c) Dispensa da apresentação de prova, prevista no n.º 1 do artigo 26.º do Regulamento (UE) n.º 

601/2012, de que a aplicação de um nível mais elevado não é tecnicamente viável ou implica 

custos excessivos, podendo aplicar o nível 1 como nível mínimo para efeitos da determinação 

dos dados da atividade e dos fatores de cálculo em relação a todos os fluxos-fonte;  

d) Dispensa do recurso a laboratório acreditado para efeitos da determinação dos fatores de 

cálculo com base em análises, previsto no artigo 32.º do Regulamento (UE) n.º 601/2012; 

e) Dispensa do requisito de comunicação das melhorias previsto no artigo 69.º do Regulamento 

(UE) n.º 601/2012. 

2 - As regras de simplificação referidas no número anterior não se aplicam às instalações que 

desenvolvem atividades que resultem na emissão de N2O nos termos do anexo II ao presente 

decreto-lei.  


