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1.

Introdução
O I-REC Service
O I-REC Service é um sistema global de rastreamento de atributos ambientais de energia. Ele é
projetado para facilitar a contabilidade de carbono confiável, para Escopo 2, compatível com vários
padrões internacionais de contabilidade de carbono. I-REC permite a todos os usuários de eletricidade
fazer uma escolha consciente e baseada em evidências para a energia renovável, em qualquer país
do mundo.
1.1

O Código I-REC
O Código I-REC é uma declaração de princípios e uma descrição de como o I-REC Service opera em
alto nível. Descrições detalhadas dos procedimentos estão contidas nos documentos auxiliares do
Código, como este documento.
1.2

Este Documento
Este documento define o processo para a abertura de uma conta no Registro I-REC.
1.3

2.

Definições
A menos que especificado na tabela abaixo, todos os termos com iniciais maiúsculas terão o
significado que lhes é atribuído no Código I-REC.
Em todos os casos, os derivados dos seguintes termos devem ser interpretados em conformidade.
Termo

3.

Definições

Descrição do Processo
Contexto
As organizações e indivíduos privados devem se registrar no I-REC Service, a fim de acessar o registro
I-REC além das áreas públicas. Dispositivos de produção (empreendimentos de geração de energia)
devem ser registrados por um Registrante. Um Certificado I-REC só pode existir dentro de uma conta
no Registro I-REC. Uma organização ou indivíduo que desejar adquirir Certificado I-REC e participar
do mercado deve se tornar um participante I-REC. A Registrante também pode ser um participante IREC. Não é permitido aos prestadores de serviços I-REC comercializar I-RECs, exceto para cumprir
suas próprias exigências de divulgação de carbono. Um esboço da hierarquia é mostrada no Apêndice
2 - I-REC Registro de hierarquia.
3.1

Através de uma conta, o participante I-REC pode transferir I-RECs a outros participantes I-REC. Ele
também pode resgatar I-RECs a fim de estabelecer um relatório de carbono para a sua organização.
Um participante I-REC pode ser titular de várias contas e pode, por exemplo, usar uma conta separada
para cada país / unidade de negócios / site. Um guia do usuário é fornecido após a conclusão da
inscrição.
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O Procedimento
Uma pessoa ou organização que pretenda ter acesso ao registro I-REC, tanto como Registrante,
quanto como participante no I-REC, inicia o procedimento através do preenchimento do formulário de
adesão. Além disso, as condições gerais de serviço devem ser aceitas. O formulário de adesão
identificará o usuário principal para o registro I-REC. O usuário principal pode criar outros usuários
com acesso a aquelas partes do Registro I-REC aplicável ao papel do Registrante. Uma vez que a
documentação de adesão está completa para atendimento ao I-REC Services, serão criadas as
entradas relevantes no registro I-REC.
3.2

4.

Iniciando os Processos
O Registrante
O Registrante deve ser uma entidade legal, isto é, uma entidade particular ou corporação. Provas de
identidades serão requeridas.
4.1

O formulário de adesão
O formulário de adesão padrão I-REC pode ser baixado do website do I-REC. Um exemplo do formulário
consta no anexo 1, e deve ser preenchido em inglês e acompanhado de evidências comprobatórias,
quando solicitado.
4.2

O formulário deve ser submetido ao I-REC Services. O I-REC Services poderá solicitar informação
adicional a fim de completar o registro.
5.

Verificação
Verificação da Identidade
I-REC Services analisará o formulário de adesão, assegurando-se da identidade jurídica do
Registrante. No interesse de um mercado ordenado e transparente, I-REC Services pode consultar as
autoridades nacionais e internacionais de combate à fraude e lavagem de dinheiro como parte da
avaliação. Uma lista de Registrantes e participantes do I-REC será publicado no site do I-REC.
5.1

Sempre que o pedido envolve, uma organização registrada existente (por exemplo, a partir da criação
de uma nova companhia ou holding), I-REC Services validará que a relação da nova subsidiária
principal é legalmente reconhecida.
6.

Ativando o registro de acesso I-REC
Uma vez que a avaliação esteja completa e satisfatória, I-REC Services inserirá os detalhes do
requerente para o registro I-REC.
I-REC Services confirmará ao requerente que o registro foi concluído e notificar-lo-a do número de
referência único do registro I-REC. O I-REC Services também orientará o usuário principal sobre a o
seu ID do usuário e senha provisória para ter acesso ao registo I-REC.
I-REC Services fornecerá um guia do usuário mostrando como acessar e gerenciar as funções de
registro I-REC relevantes e como criar e gerenciar outros usuários dentro da organização.
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7.

Criação de Contas
Uma organização habilitada no Registro I-REC como um participante I-REC tem a capacidade de criar
e operar contas no âmbito do registro I-REC. Contas são necessárias para comercializar ou resgatar
/ aposentar I-RECs. Cada conta está registrada para um determinado país, que pode ser o país de
negócios do participante I-REC ou qualquer outro país. Um Participante I-REC pode ser titular de
várias contas.
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Anexo 1 – Formulário de adesão ao Registro I-REC
Nova adesão / Declaração de mudanças*
Papel solicitado nesta adesão (por favor, indique
no check-box ao lado)
Detalhes do Requerente

Data
I-REC Participante

□

Razão Social:

Website URL:

Endereço:

Negócio Principal:

Complemento do
endereço:

Data da última
revisão do Contrato
Social:
Número aproximado
de funcionários:
Nome do principal
executivo:
Número do
documento do
principal executivo:
Em quais países a
organização opera:

Complemento do
endereço:
CEP:
País:

Situação Legal

Empresa limitada /
Sociedade Anônima /

Registrante

Empresa Pública /
Empresa Individual /
Outra (Por favor, detalhe)*

País de registro da
organização:

Liste os principais
cotistas (>10%):

CNPJ:
Detalhes de Contato (Se diferente dos contatos acima)
Razão Social:
Pessoa de Contato:
Endereço:
E-mail:
Complemento do
Telefone:
endereço:
Complemento do
Fax:
endereço:
CEP:
País:
Já existe organização coligada que possui registro
no I-REC para que sua organização se torne uma
subsidiária? (detalhe)
Detalhes do Usuário Principal
Nome
Sobrenome
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□

Título (Dr(a)/Sr(a)/Srta/Outros)
E-mail:
Telefone:
Fax:

Em nome do requerente, eu garanto que as informações contidas neste documento são verdadeiras
e completas.
Quaisquer alterações previstas relacionadas a este formulário serão avisadas com antecedência ao
I-REC Service. Quaisquer mudanças não planejadas serão relatadas ao I-REC Services na primeira
ocasião possível.

Assinatura

_____________________________________________

Nome por extenso e cargo do signatário
(deve ser um Diretor ou funcionário da
Empresa ou a pessoa indicada no
formulário acima, com poderes legais)

______________________________________________
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Apendice 2 – Hierarquia do Registro I-REC

Registro I-REC
Emitente
Contas de Emissão

Contas de resgate /
aposentadoria

Registrante
Usuários

Dispositivo de
Produção de
energia
(Empreendimento)

Usuários

Participante I-REC
Contas Comerciais
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Usuários

