LEILÃO DE APROVISIONAMENTO DO CUR
SoLR SUPPLY AUCTION
TERMOS E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
SPECIFIC CONDITIONS
Nos termos do artigo 266.º do Regulamento de Relações Comerciais (RRC) e da Diretiva da ERSE
n.º 13/2019, comunica-se a realização de leilão, de ronda única, para a contratação a prazo de
energia elétrica pelo Comercializador de Último Recurso (CUR) nos seguintes termos:
Under the provision of Article 266 of Commercial Relations Code (RRC), as well as the rules
approved by the ERSE’s Directive nr. 13/2019, it’s announced the auction to acquire electricity by
the supplier of last resort (SoLR) for the supply of its customers demand needs, in a single round,
as follows:
Leilão
Auction

11º Leilão CUR
11th SoLR Auction

1. Data e hora do leilão
Auction date and time

24/03/2022; 10:30 hora legal portuguesa (GMT; CET-1)
Portuguese legal time (GMT; CET-1)

2. Contratos em leilão
Contracts auctioned

São colocados a negociação em leilão os seguintes contratos
listados no mercado regulamentado gerido pelo OMIP –
Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português),
S.G.M.R., S.A:
The following standardized contracts listed on the regulated
market managed by OMIP – Operador do Mercado Ibérico de
Energia (Pólo Português), S.G.M.R., S.A. are open to auction
trading:
• FPB Q2-22
Contrato / Type : Futuros / Futures
Entrega / Delivery area: MIBEL Portugal / Portugal
Índice / Index: PTEL base
Maturidade / Maturity: Trimestral / Quarter
Início de entrega / Delivery 1st date: 01/04/2022 0:00h
Nominal / Notional volume: 2184 MWh.

3. Quantidades em leilão
Volumes

São colocadas a negociação em leilão as seguintes quantidades
para os contratos mencionados no ponto 2.:
Volumes for each contract mentioned above in point 2. to be
auctioned are set as follows:
• FPB Q2-22 – 5 contratos / contracts
(10 920 MWh).
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4. Preço de reserva
Reserve price

Para os contratos mencionados no ponto 2., são definidos os
seguintes preços de reserva do leilão:
Reserve price for each contract mentioned above to be auctioned
are set as follows:
• FPB Q2-22 – xx,xx EUR/MWh.
Os preços de reserva foram definidos pela ERSE tendo em conta
as condições do mercado.
Reserve prices set by ERSE take into account the market
conditions.

5. Limites à participação
no leilão
Participants’
Restrictions

Cada contrato mencionado no ponto 2 está sujeito aos limites de
participação, nos termos das condições gerais de participação
definidas nas regras aprovadas pela Diretiva da ERSE n.º 13/2019,
de acordo com a seguinte regra:
Each contract in auction mentioned above in point 2. is subjected
to the following restrictions under the rules approved by ERSE’s
Directive nr. 13/2019:
• FPB Q2-22:
O volume adjudicado por agente participante vendedor
está limitado a um máximo de 3 contratos;
Volume assigned to each seller auction participant is limited
to a maximum of 3 contracts.

6. Divulgação de
resultados do leilão
Results
communication

Nos termos da Diretiva da ERSE n.º 13/2019, a ERSE publicará os
resultados do leilão dos contratos mencionados no ponto 2. até
ao dia:
According to the rules approved by ERSE’s Directive nr. 13/2019,
the results for the auction of contracts mentioned in point 2. will
be published by ERSE until:
27/03/2022

ERSE
Lisboa, 10/03/2022
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