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GUIA I-REC – RECEBER, NEGOCIAR OU RESGATAR I-RECS  

                                                                                                                             Última Atualização:     Março, 2015  

    
    

1. Introdução   

Aqueles que se inscreverem com a Norma I-REC para receber, negociar ou aposentar certificados I-REC são 

chamados de participantes. Esses participantes do I-REC têm uma conta comercial ativa no registro do I-REC e 

podem abrir contas de aposentadorias múltiplas para si ou para seus clientes. Esta parte da documentação do 

Guia I-REC trata da abertura e uso de contas de aposentadoria e comércio para os players do mercado I-REC. 

 
2. Tipos de Contas  

O I-REC Standard mantém um registro eletrônico de todas operações, garantindo a qualidade e confiabilidade 

do sistema I-REC. O registro permite que os certificados I-REC individuais sejam documentados durante todo o 

seu ciclo de vida, desde a verificação e emissão até a transferência e a aposentadoria. Ao ter uma documentação 

clara do ciclo de vida do certificado, o I-REC Standard pode manter a identificação individual de cada certificado 

I-REC. A fim de evitar a dupla contagem de certificados por parte agentes de mercado e dos consumidores finais, 

o registro permite a criação de contas individuais de registo e de aposentadoria. I-RECs sempre existirão dentro 

de uma única conta. Como tal, os certificados individuais não podem estar em várias contas ao mesmo tempo.  

  

O sistema I-REC reconhece dois tipos de conta no registro I-REC, uma conta comercial e uma conta de resgate: 

  

Conta Comercial  

As contas comerciais podem ser abertas por todos os agentes de mercado interessados em aposentar em seu 

nome ou negociar certificados I-REC. O titular da conta comercial, participante, tem o direito de transferir os 

certificados como desejar. I-RECs em uma conta comercial podem ser transferidos de uma conta de comercial 

para outra conta comercial ou colocado em uma conta de aposentadoria. Para todos os efeitos, o participante 

que possui uma conta comercial é o proprietário de todos os certificados I-REC nessa conta. Na transferência 

de certificados para um terceiro, o participante renuncia a todos os direitos à utilização, aposentadoria ou 

transferência desses certificados. Os atributos subjacentes dos certificados I-REC só podem ser reivindicados na 

aposentadoria. 

 

Contas de Aposentadoria 

Ao transferir um I-REC para uma conta de aposentadoria, o certificado é aposentado e não poderá mais ser 

transferido para outra conta de negociação ou conta de aposentadoria. Neste momento, os atributos 

subjacentes do certificado são aposentados em nome do proprietário da conta de aposentadoria ou de um 

terceiro especificado nomeado pelo proprietário da conta. Esta forma de aposentadoria permite a auditoria 

fácil de regulamentos obrigatórios de conformidade e reclamações voluntárias dos consumidores. Os 

participantes são capazes de criar quantas contas de aposentadoria desejarem. Os participantes só podem 

transferir certificados para as contas de aposentadoria associadas à conta comercial onde os certificados são 

atualmente detidos. 
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3. Controle Operacional de Contas de Registro 
Os participantes são capazes de conceder qualquer acesso individual à sua conta no registro, esses indivíduos 

são chamados de usuários. O usuário líder de um participante pode conceder acesso restrito a cada usuário 

individual. Esta função permite a um terceiro rever o conteúdo de uma conta de resgate individual. Os 

participantes são responsáveis por manter a segurança de sua conta e de seus usuários. 

  

Autorizar um Usuário Interno  

Os participantes podem ser grandes organizações que acham importante organizar o trabalho de seus 

funcionários. Ao conceder aos funcionários individuais diferentes funções e logins de registro, a organização 

simplifica o processo gerencial das várias contas e funções de registro. 

  

Autorizar um Usuário de Terceiros 

Os participantes são capazes de autorizar um usuário de terceiros com acesso limitado ao registro I-REC. Esses 

usuários autorizados são frequentemente concedidos acesso somente de visualização a uma única conta de 

aposentadoria. Isso permite que os participantes atendam seus clientes individualmente e o cliente possa 

revisar os certificados aposentados em sua conta. Este utilizador autorizado pode ser do proprietário contratual 

dos certificados aposentados, mas o participante continua a ser o proprietário da conta. Também é possível que 

auditores terceirizados tenham acesso às várias contas de aposentadoria, conforme necessário para cumprir 

suas responsabilidades de auditoria.  

 

É preferível que pequenos consumidores I-REC contratem para autorização uma única conta de aposentadoria 

com um participante existente. Os grandes consumidores de I-RECs podem optar por abrir uma conta comercial 

para aposentar seus certificados I-REC de outros participantes e abrir suas próprias contas de aposentadoria 

para seus vários sites de consumo de eletricidade. Isto é normalmente feito para evitar a confusão de contas de 

aposentadorias múltiplas sendo legalmente propriedade de vários participantes diferentes. 

  

O registro I-REC oferece uma poderosa ferramenta de relatórios que permite que uma organização participante 

produza relatórios de contabilidade de carbono usando uma base comum em seus sites operacionais. Esta 

funcionalidade não está disponível para o utilizador de terceiros.   

  

4. Processo de Inscrição de Participantes 
Os participantes candidatos podem inscrever-se para uma conta comercial contatando diretamente o 

Internacional REC Standard. Abaixo está uma lista das etapas que os interessados do mercado ou consumidores 

finais precisarão realizar para se tornarem participantes e abrir uma conta comercial: 

 

1º Passo: Aplicação do Participante  

Os agentes de mercado devem solicitar o acesso ao registo e a abertura de uma conta comercial diretamente 

com o IREC Standard. O secretariado da I-REC Standard solicita aos participantes requerentes os seguintes 

formulários: 

  

• uma cópia assinada, digitalizada e completa do 'Formulário de Inscrição de Participante I-REC'; 

• uma cópia assinada e digitalizada dos termos e acordos padrão do participante; 

• uma cópia clara e legível de um passaporte válido do indivíduo primário que representa ou serve como o 

principal usuário participante; 

  

Todos os documentos devem ser enviados em formato PDF para secretariat@irecstandard.org, em alguns casos 

serão solicitadas cópias originais para serem enviadas para os escritórios do secretariado.   

  

2º Passo: Acompanhamento e Confirmação de Detalhes   

No prazo de duas semanas após a conclusão do 1º Passo, o secretariado do I-REC Standard responderá ao 

participante requerente com a confirmação da aceitação da sua candidatura ou pedido de informação adicional. 

O secretariado da Norma I-REC tem o direito de solicitar informações adicionais, tais como: 

• uma cópia clara e legível de sua câmara de comércio nacional ou autoridade local equivalente, provando a 

existência de seu negócio, 
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• recomendações dos atuais atores do mercado I-REC Standard, demonstrando a boa reputação e 

credibilidade do participante candidato. 

 

O secretariado da I-REC Standard mantém o direito de recusar a aceitação de um participante candidato. Todas 

as recusas dos participantes do candidato serão revistas pelo conselho da I-REC Standard. Os candidatos podem 

apelar sua recusa diretamente à board através da carta assinada oficial ou da frequência na reunião anual da 

board de I-REC anualmente na pessoa. 

  

3º Passo: Confirmação da Aplicação e Entrega dos Detalhes do Registro 

Quando os participantes candidatos forem aceitos pelo I-REC Standard, eles receberão detalhes de login do 

registro I-REC. O registro pode ser acessado através do link no site do I-REC Standard ou através do link Registro 

diretamente, https://registry.irecservices.com.  

 

Os participantes podem receber ajuda com as várias funções de registro eletrônico, como transferência ou 

aposentadoria de I-RECs, entrando em contato com o provedor de registro ou revisando o manual de ajuda do 

registro on-line. Os participantes são capazes de concluir todas as tarefas de registro sem qualquer intervenção 

direta ou contato com a secretaria I-REC Standard ou o provedor de registro. 

  

4º Passo: Finalizações da Aplicação do Participante 

O secretariado I-REC Standard enviará ao participante uma fatura para a abertura de contas e taxas de conta 

anual. O secretariado do I-REC Standard mantém o direito de suspender a conta de um participante até o 

pagamento da fatura. 

  

Os participantes da I-REC também devem estar cientes de que as taxas de resgate dos certificados I-REC serão 

faturadas uma vez por mês. Mais informações sobre as taxas dos participantes podem ser encontradas no site 

do I-REC Standard, www.irecstandard.org. 


