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�Enquadramento legislativo e regulamentar para o Autoconsumo e Pequena Produção 
distribuída

�Detalhar/Sistematizar as principais caraterísticas de cada um dos regimes propostos

Objetivos
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1. Enquadramento Geral

2. Regime da Produção Distribuída

a. Autoconsumo

b. Pequena Produção
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Objectivos que se pretendem atingir com a revisão do regime em vigor

• Dinamizar a atividade de produção distribuída em Portugal, assegurando a sustentabilidade técnica e 

económica do SEN, e evitando possíveis sobrecustos para o sistema;

• Garantir que as novas instalações de produção distribuída sejam dimensionadas para fazer face às 
necessidades de consumo verificadas no local;

• Reduzir a vertente de “negócio” associada ao atual regime de Microprodução, que motiva o 
sobredimensionamento das centrais e o consequente sobrecusto para o SEN;

“Adequar o atual modelo de geração distribuída ao perfil 

de consumo verificado no local”
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Enquadramento Jurídico aplicável

Decreto Lei n.º 153/2014
Cria os regimes jurídicos aplicáveis à produção de eletricidade destinada ao autoconsumo 

(UPAC) e ao da venda à rede elétrica de serviço Unidades de Pequena Produção (UPP)

Portaria n.º 14/2015
�Procedimento para as mera comunicação prévia para 

UPAC 

�Controlo prévio no âmbito UPAC e para UPP (injeção total 
RESP) 
�Montante das taxas previstas no Decreto-Lei n.º
153/2014

Portaria n.º 15/2015
�Procede à fixação da tarifa de referência aplicável às UPP

�Determina as percentagens a aplicar à tarifa de 

referência, consoante a energia primária

Portaria n.º 60-E/2015
�Altera a Portaria n.º 14/2015, por forma a “densificar os 

procedimentos para o acesso às categorias II (veículos 
etéricos) e III (solar térmico) do regime remuneratório 

aplicável às UPP.”

Esquemas Tipo
�Baseada na Norma internacional EN 60364-7-712

�Desenvolvidos no âmbito da CTE 64 (instalações elétricas 
edifícios)

Lista de inversores
�Definir os princípios, os requisitos técnicos exigidos aos 

equipamentos inversores utilizados nas instalações 
UPAC/UPP
�cumprimento de requisitos mínimos de qualidade e de 

segurança para as instalações, para a rede e para os 
materiais e os equipamentos elétricos integrados numa 
unidade de produção.
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Regime de produção distribuída – Principais características

Autoconsumo (UPAC) Pequena Produção UPP

• Energia produzida é totalmente injetada 
na RESP

• Mantem o modelo de atribuição de tarifa 

via leilão, simplificando e agregando o 

atual regime da Micro e Miniprodução

• Mantem requisitos de produção 
indexados ao consumo de eletricidade 
existente, na instalação de consumo 
associada

• Energia produzida é injetada 
preferencialmente na instalação de 
consumo

• Eventuais excedentes de produção 
instantânea, podem ser injetados na RESP

• O modelo proposto pressupõe a 

adequação da capacidade de produção ao 

regime de consumo existente no local, 
minimizando a injeção de energia na RESP
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Autoconsumo Pequena Produção

Fonte • Renovável e Não Renovável • Renovável

Limite 

Potência

• Potência de ligação < 100% da potência contratada na 
instalação de consumo

• Potência de ligação < 100% da potência contratada na 
instalação de consumo

• Potencia de ligação até 250 KW

Requisitos 

Produção

• Produção anual deve ser inferior às necessidades de 
consumo

• Venda do excedente instantâneo ao CUR

• Produção anual < 2x consumo da instalação
• Venda da totalidade da energia ao CUR

Remu-

neração

• Valor da mercado para excedente instantâneo de 
produção, deduzido de custos

• Numa base anual, o excedente produzido face às 
necessidades de consumo não é remunerado

• Tarifa obtida em leilão para totalidade da produção
• Numa base anual, o excedente produzido face ao requisito 

de 2x consumo da instalação não é remunerado

Compens-

ação

• 0%, 30% ou 50% do respectivo valor dos CIEG quando a 
potência acumulada de unidades de autoconsumo contida 
nos intervalos [0;1%], [1%;3%], [3%;…]da potência 
instalada no SEN

• n.a.

Contagem
• Contagem obrigatória para potências ligadas à RESP 

superiores a 1,5 kW
• Obrigatória para todas as potências, como elemento 

chave na faturação

Processo

Licencia-

mento

• Processo gerido via plataforma electrónica
• Mera comunicação prévia: Entre 200W – 1,5 kW
• Registo+certificado de exploração: Entre 1,5  kW e 1MW 
• Licença de produção + exploração: >1MW

• Processo gerido via plataforma electrónica
• Registo + certificado de exploração
• Inspeções obrigatórias

Outros 

aspectos
• Não existe quota de atribuição

• Quota máxima anual de potência atribuída (p.e. 20 MW 
atribuídos por ano) 
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1. Enquadramento Geral

2. Regime da Produção Distribuída

a. Autoconsumo

b. Pequena Produção

Anexos – Exemplos Ilustrativos
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UPAC - Principais características

• A unidade de produção (UPAC) produz preferencialmente para satisfazer necessidades de consumo

• O excedente produzido pode ser injetado na RESP

• A Potência de ligação da UPAC tem de ser inferior à potência contratada na instalação de consumo

• A Potência da UPAC não pode ser superior a duas vezes a potência de ligação

• O excedente de produção instantânea é remunerado ao preço de mercado, deduzido de 10% (para 
compensar custos com injeção)

• UPAC Renovável, com potência inferior a 1MW, tem a opção de vender o excedente de energia ao 

CUR. Restantes situações via contratos bilaterais
Fórmula de remuneração do excedente 

injetado na RESP:



10

• As UPAC com potência superior a 1,5 kW e cuja instalação de consumo esteja ligada à RESP, estão 

sujeitas ao pagamento de uma compensação, que permita recuperar uma parcela dos CIEG na tarifa de 
uso global do sistema

• A compensação a pagar apenas se torna efetiva quando a representatividade das UPAC exceda 1% do 
total da potência instalada no SEN . Após atingir 1%: 

• 30% dos CIEG -> enquanto a potência acumulada de UPAC instaladas não exceda 3% do total da 
potência instalada no SEN

• 50% dos CIEG -> quando a potência acumulada de UPAC instaladas exceda 3% do total da potência 
instalada no SEN

• A compensação mensal a pagar é fixada no início da entrada em exploração da UPAC e vigora por um 

período de 10 anos

• A Compensação mensal é fixa e incide sobre a potência instalada da UPAC

• A compensação é apurada pelo ORD e faturada pelo CUR

UPAC  - Compensação paga ao sistema

CUPAC,m= PUPAC x VCIEG,t x Kt



11

UPAC - Compensação paga ao sistema (cont.)

Cálculo da compensação mensal a pagar (CUPAC,m)

CUPAC,m= PUPAC x VCIEG,t x Kt

Potência da 
UPAC em kW

Assume o valor de 0%, 30% ou 50%, consoante o caso a 
percentagem de penetração de autoconsumo no SEN

€0,595
(1)

€4,225
(1)

€4,82 /kW
(1)

Valor calculado para o ano de 2014 com 
base na seguinte expressão

Potência UPAC CUPAC,m

200w isento

700w isento

1 kW isento

1,5 kW € 3,6

100 kW
(2)

€ 170

250 kW
(2)

€ 426

1.000 kW
(3)

€ 1.405

Exemplo:
Compensação mensalmente para 
unidades instaladas em 2015, caso a 
capacidade total de UPACs tenha 
atingido o limite >3% do SEN

(1) Cálculo para BTN<20,7kVA
(2) Assumindo ligação em BTE

(3) Ligação em MT
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UPAC - Equipamentos de contagem

Porquê a contagem?

•Contabilização da eletricidade produzida para efeitos das metas de renováveis 2020

•Possibilidade dos produtores beneficiarem de Garantias de Origem

•Permite acompanhar a produção efectuada ao abrigo do novo enquadramento, possibilitando 
melhorias futuras na legislação

Outras particularidades

•A contagem da eletricidade produzida é obrigatória para as UPAC com potências superiores a 1,5 kW 

cujo a instalação de consumo se encontre ligada à RESP:

•A contagem da energia fornecida pela UPAC à RESP e da energia adquirida ao comercializador pode ser 
realizada por contador Bidirecional 
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UPAC - Processo de Licenciamento

Pedido de 
registo no 
SRUP

Pagto da taxa 
de inscrição à
DGEG

• O registo é efectuado via plataforma electrónica (Site SERUP) gerido pela DGEG (ou entidade 
terceira cujas competências lhes sejam delegadas)

• UPAC com potências inferiores a 200 W não necessitam de registo

• UPAC com potências entre 200 W e 1,5 kW, ou cuja instalação de consumo não se encontre 

ligada à RESP (“em regime de ilha”), apenas necessitam de mera comunicação prévia de 

exploração (registo simplificado efectuado automaticamente sem intervenção da DGEG)

• UPAC com potências superiores a 1 MW, necessita de licença de produção e licença de 

exploração nos termos da legislação em vigor 

• Procedimento para obtenção do registo (Portaria n.º 14/2015).

1

Instalação da 
UPAC

Pedido de 
Inspeção 

(Até 18/24 meses 

após instalação)

Inspeção 

Necessidade 
reinspecção em 
caso de não 
conformidade

2
Certificado 
Exploração 
Definitivo

4 5 6
Aceitação 
pedido

3 7
Contrato CUR 
para venda de 
excedente
(opcional)

8

Ligação da 
UPAC à
instalação 
de consumo 
+ RESP

Exemplo Ilustrativo de registo para UPAC com potência superior a 1,5 kW
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Ponto de situação das UPAC - 19/11/2015

Pedido de 
registo no 
SERUP

538 

registos

Pagto da taxa 
de registo

430

registos

1 Instalação da 
UPAC

Pedido de 
Inspeção 

243

registos 

Inspeção 2 Certificado 
Exploração 
Definitivo

180

registos 

4 5 6Aceitação 
pedido

397 

concluídos

3 7 Contrato CUR 
para venda de 
excedente
(opcional)

74

registos 

8

Ligação da 
UPAC à
instalação de 
consumo + 
RESP

UPAC com injeção de excedente UPAC sem injeção de excedente TOTAL

N.º de registos concluídos 277 120 397

Potência instalada (kW) 12 656 6 308 18 964

Potência de ligação (kW) 12 793 - 12 793

Mera Comunicação Prévia  (200W <Potênciainstalada≤ 1500W)

N.º de registos 2 809

Potência instalada (kW) 2 375
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1. Enquadramento Geral

2. Regime da Produção Distribuída

a. Autoconsumo

b. Pequena Produção
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UPP - Principais características

• A unidade de pequena produção (UPP) injeta a totalidade da energia produzida na RESP;

• A Instalação de consumo associada, recebe toda a eletricidade proveniente do respectivo 
comercializador;

• A UPP é instalada no local de consumo;

• A Potência de ligação da UPP tem de ser inferior à potência contratada na instalação de 
consumo e nunca superior a 250kW

• Numa base anual, a energia produzida pela UPP não pode exceder o dobro da eletricidade 

consumida na instalação de consumo 

• Modelo idêntico ao atual regime da Miniprodução
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Categorias de UPP e Quotas de Potência

Produtor que pretende proceder apenas à

instalação de uma UPP

UPP

II

Produtor que, para além da instalação de 

uma UPP, pretende instalar no local de 

consumo associado àquela, tomada elétrica 

para o carregamento de veículos elétricos

UPP + Tomada Veículo Elétrico

UPP + Solar Térmico

• A potência de ligação a atribuir no âmbito 
do regime de pequena produção, não pode 

exceder anualmente a quota de 20 MW

• A potência a atribuir é segmentada em 3 

diferentes categorias, consoante as medidas 
acessórias implementadas

• Anualmente, mediante despacho do DGEG, 
procede-se ao estabelecimento da:

• Quota de potência de ligação a alocar 
no ano seguinte

• A programação de alocação da quota 
anual através do SERUP

• Eventuais saldos de potência não 
atribuídas em anos anteriores

IIII

IIIIII

Produtor que, para além da instalação de 

uma UPP, pretende instalar no local de 

consumo associado àquela, coletores 

solares térmicos com um mínimo de 2 m² de 

área útil de coletor ou de caldeira a 

biomassa 

3 Categorias para atribuição de Potência
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• A energia elétrica ativa produzida pela UPP e entregue à RESP é
remunerada pela tarifa atribuída com base num modelo de licitação 

(Leilão), no qual os concorrentes oferecem descontos à tarifa de 

referência (específico para cada categoria definido no slide anterior)

• A tarifa de referência para cada categoria é estabelecida 

anualmente mediante despacho do SEE

• A tarifa de remuneração atribuída em leilão vigora por um período 
de 15 anos

• Os Produtores não podem optar por aderir a outro regime durante o 
prazo de vigência da respetiva tarifa

• Após termo do período de 15 anos o produtor entra no regime 

geral de produção em regime especial

UPP - Remuneração da energia elétrica injetada na RESP

A tarifa a aplicar varia consoante o 

tipo de energia primária utilizada, 
sendo determinada mediante a 
aplicação das seguintes percentagens à
tarifa de referência

% sobre tarifa ref.

Solar 100 %

Eólica 80%

Hídrica 50%

Biogás 60%

Biomassa 60%
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Pequena Produção

Licenciamento UPP

Inscrição do 
pré-registo 
no SRUP

Pagamento 
da taxa de 
inscrição à
DGEG

Participação 
no Leilão, 
conforme 
progra-mação 
definida

• Gestão dos procedimentos via plataforma electrónica (Site SERUP) gerido pela DGEG (ou entidade 
terceira cujas competências lhes sejam delegadas)

• A cada UPP corresponde um registo

• Não são cumuláveis registos relativos a UPP associados a uma mesma instalação de utilização de 
energia eléctrica

• Pode ainda aceder ao registo de uma UPP entidade terceira autorizada pelo titular do contrato de 
fornecimento de eletricidade à instalação de utilização

1

Instalação da 
UPP

Pedido de 
Inspeção 

(Até 18/24 meses 

após instalação)

Inspeção + 
Pedido 
certificado 
exploração

Necessidade 
reinspecção em caso 
de não conformidade

2

Certificado 
Exploração 
Definitivo

4 5 6
Atribui-ção de 
tarifa

Valida-ção da 
viabilida-de 
técnica

3 7

Contrato CUR 
para venda da 
totalidade de 
energia

8

Ligação da 
UPP à RESP 
pelo ORD
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Ponto de situação das UPP - 19/11/2015

Resultados das sessões de atribuição de potência

Mês
Potência a 

atribuir (kW)

Potência 

atribuída 

(kW)

Saldo (kW)
N.º de registos presentes 

a quota de potência

N.º de registos 

com potência 

atribuída

Acumulado 13 700 8 786 4 914 172 172

Outubro 5 435 496 4 939 11 11

Inscrição do 
pré-registo 
no SRUP

215

registos

Particip. no 
Leilão, 
conforme 
progra-mação 
definida

172

registos

1

Instalação da 
UPP

Pedido de 
Inspeção 

(Até 18/24 meses 

após instalação)

59

registos

Inspeção
2

Certificado 
Exploração 
Definitivo

52

registos

4 5 6
Atrib. de 
tarifa

Validação 
viabilida-de 
técnica

172

registos

3 7

Contrato CUR 
para venda da 
totalidade de 
energia

39

registos

8

Ligação da 
UPP à RESP 
pelo ORD
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Evolução da produção distribuída (não inclui regime DL 68/2002)

DL 153/2014
Cerca de 160 MW – Tendência média 24 MW/ano Cerca de 30 MW
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Norma HD 60364-7-712

�Pretende-se que seja a 2.º adenda à RTIEBT: 2006

� Tradução desenvolvidos no âmbito da CTE 64 (instalações 

elétricas edifícios)

Debruça-se sobre os riscos associados às instalações 

fotovoltaicas:

�Contacto diretos/indiretos na parte AC

�Contacto diretos/indiretos na parte DC
� Ex. Relação Corrente Alternada (rms) e Corrente continua 
com a mesma probabilidade de induzir fibrilização ventricular = 

3,75 (IEC 60  479-1: 3.3.2)

�Descargas atmosféricas

�Segurança em caso de incêndio.
�Ex. Em caso de incendio, como atuam os bombeiros no lado 
DC conhecimento da existência da instalação fotovoltaica no 
edifício – funcionamento da parte DC

Esquemas Tipo - Norma HD 60364-7-712



23

� O equipamento PV instalado no lado dc deve ser considerado como estando em tensão, mesmo 

quando o sistema estiver desligado do lado ac.

� A instalação elétrica que inclua uma instalação PV onde não exista, pelo menos, uma separação 

simples entre o lado ac e o lado dc, deve ser instalado um dispositivo diferencial (DR) de tipo B –
correntes continuas.

� No lado dc, recomenda-se a medida de proteção por utilização de equipamentos da classe II ou por 

isolamento equivalente.

�Na seleção e na instalação dos dispositivos de proteção instalar entre a instalação PV e a rede de 
distribuição (pública), a instalação PV deve ser considerada como carga e a rede como fonte de 

alimentação.

�No lado dc do inversor PV deve ser instalado um dispositivo seccionador.

�Todos os quadros (de geradores PV e de grupos PV) devem possuir uma placa sinalética de aviso, 
indicando que as partes ativas no seu interior podem ainda permanecer em tensão após o 
seccionamento do inversor PV.

Esquemas Tipo - Norma HD 60364-7-712
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Para garantir o mínimo de qualidade e de segurança das instalações, os materiais e os 

equipamentos elétricos integrados numa unidade de produção (UP) devem observar o cumprimento 

das Diretivas comunitárias, designadamente a Diretiva 2006/95/CE de colocação de equipamentos 

elétricos em mercado, que culminam na marcação CE.

Para além das citadas condições, os equipamentos devem observar ainda os princípios definidos nas 

normas europeias aplicáveis a cada tipo de equipamento, publicadas pelo CEN/CENELEC ou, caso não 

tenham sido estabelecidas e publicadas normas europeias, nas publicadas pela ISO/IEC ou ainda com 

as normas ou especificações técnicas portuguesas relativas (cfr o artigo 20.º do DL 153/2014)

Lista de inversores
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Decorrente da análise da normalização existente aplicar aos equipamentos que se interligam com 

a rede elétrica, para garantir as exigidas condições de segurança de pessoas e bens e da rede 

elétrica de serviço publico, devem ser observadas as seguintes normas:

� EN 50438: 2007, “Requisitos para ligação de microgeradores em paralelo com a rede pública de distribuição 

em baixa tensão” - Define as proteções de interligação, sistema de desligação automática da rede, limites 

máximos e mínimos de tensão, frequência e corrente, etc.

�DIN VDE 0126-1-1: 2006, “Automatic disconnection device between a generator and the public low-voltage 

grid” - Define o sistema de desconexão automática de geradores da rede pública de distribuição em baixa 

tensão, prevenindo o fornecimento de eletricidade; a uma rede local quando a mesma esteja desligada da 

restante rede de distribuição;

�VDE-AR-N 4105: 2011, “Power generation systems connected to the low-voltage distribution network”, Define, 

para além de outros, parâmetros para a qualidade de energia, fator de potência, variação de tensão e de 

frequência, potência reativa;

�NP IEC 62109-1: 2009, “Segurança dos conversores de potência para utilização em sistema fotovoltaicos –

Parte 1: Requisitos gerais”;
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Os princípios das normas citadas, já considerados no âmbito dos regimes de microprodução e 

miniprodução, garantem a existência das proteções de interligação com a rede pública previstas, 

nomeadamente de máximo/mínimo de tensão e de frequência;

É garantido que o equipamento inversor desligará a produção, nos casos de falta rede, garantindo a 

segurança de pessoas e bens, bem como a não injeção de energia na RESP; 

Em regra, nos inversores que preenchem os requisitos das normas referidas, as proteções encontram-

se integradas no próprio inversor. Nos casos de equipamentos inversores que não incluam as 

proteções de interligação com a rede, devem ser adotados equipamentos externos que garantam o 

cumprimento das citadas condições da normalização citada

Para além das condições de segurança anteriormente referidas, deve também ser demonstrado qual 

o regime de funcionamento do equipamento inversor, nomeadamente:

�em regime sincronizado com a rede;

� em regime isolado da rede (modo “ilha”);
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