
Agência para a 
Cooperação dos 
Reguladores da 
Energia



Trabalhamos em prol de um 
mercado interno da energia 
competitivo, sustentável, seguro 
e transparente que beneficie 
todos os consumidores da UE.

A missão global da ACER é apoiar as 
entidades reguladoras nacionais do setor 
da energia no desempenho das suas 
funções e coordenar as suas atividades 
sempre que necessário. 

A ACER coopera com instituições e partes 
interessadas da UE, nomeadamente as 
entidades reguladoras nacionais e a rede 
europeia de operadores de redes de 
transporte de eletricidade e gás natural, 
com vista a criar uma série de instrumen-
tos que permitam a concretização do 
mercado único da energia na UE.

www.acer.europa.eu

As três grandes áreas de actuação da 
ACER são:
•	 o apoio ao desenvolvimento de regras 

e iniciativas comuns: a ACER publica 
orientações quadro que servem de base 
ao desenvolvimento de códigos de 
rede à escala da UE passíveis de serem 
utilizados por todos os intervenientes 
no mercado. A ACER coordena também 
iniciativas regionais que representam 
esforços concretos desenvolvidos a nível 
regional para aumentar a integração dos 
mercados;

•	 o apoio às decisões de investimento em 
infraestruturas no setor da energia: a 
ACER emite pareceres sobre planos de 
desenvolvimento das redes a dez anos, a 
fim de assegurar a respetiva conformida-
de com as prioridades definidas ao nível 
da UE;

•	 o acompanhamento do mercado da 
energia: a ACER tem uma responsabilida-
de geral de monitorização dos mercados 
e uma   específica de fiscalização dos 
mercados grossistas de energia.

A Agência foi criada ao abrigo do terceiro pacote energético, composto por um conjunto 
de diretivas e regulamentos em vigor desde 2011. Foram atribuídas à ACER responsa-
bilidades adicionais na supervisão dos mercados grossistas da energia nos termos do 
Regulamento relativo à integridade e à transparência nos mercados da energía (REMIT), 
adotado em 2011.
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