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Quando foi consagrado

o primeiro Regime Jurídico

do Autoconsumo 

em Portugal 

Decreto-Lei n.º 68/2002, 25 de 
Março - regulava a atividade de 
produção de energia elétrica em 
baixa tensão (BT) destinada 
predominantemente a consumo 
próprio, sem prejuízo da possível 
entrega de produção excedente 
a terceiros ou à rede pública 

Decreto-Lei n.º 34/2011 – veio a 
estabelecer o regime jurídico 
aplicável à produção de eletricidade, 
a partir de recursos renováveis, por 
intermédio de unidades de 
miniprodução e revogou o 
autoconsumo.

“Porém, o regime da produção 
com autoconsumo não teve a 
aceitação esperada, sendo 
muito poucas as unidades por 
ele atualmente regidas, pelo 
que cumpre, agora revogar o 
Decreto-Lei n.º 68/2002, de 25 
de Março…”



▪ Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, promoção da
utilização de energia de fontes renováveis;

▪ Diretiva (UE) 2018/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 2018, eficiência energética

Definição de uma meta de 32% de 
energia renovável até 2030

Utilização de energia renovável em 
setores específicos, Garantias de 

origem (…)

Integração das energias renováveis 
nas redes de transporte e 

distribuição e utilização de sistemas 
de armazenamento 

Apoios financeiros à produção de 
energia renovável e simplificação 

de regras de certificação e  
licenciamento 

Promoção do autoconsumo e de 
comunidades de energia renovável 

União da Energia e Clima 

Tornar a energia mais segura, sustentável e acessível 
do ponto de vista dos preços
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Diretivas Comunitárias



As Diretivas 2018/2001 e 2018/2002  têm vindo a ser transpostas para a ordem jurídica 
interna, através da introdução de alterações em vários diplomas legais

Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto alterado
pelo DL n.º 76/2019 de 3 de junho, com impacto das
regras de:
• Atribuição da licença de produção;
• Acesso às redes;
• Reforço de infraestruturas da rede;
• Segurança do abastecimento;
• Armazenamento;
• Simplificação do processo de obtenção de

certificado de exploração para produtores de
energia renovável com uma só tecnologia e
capacidade instalada até 1MW.

Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 de outubro – Regime
Jurídico do Autoconsumo

(…)

Despachos DGEG

• Termos de Referência – para os acordos de ligação
• Despacho n.º 41/2019, alterado pelo Despacho n.º 

43/2019 e Despacho n.º 6/2020, de 18 de fevereiro, 
definição do procedimento para pedido de registo e 
de certificado de exploração;

• Despacho 46/2019, definição das regras de 
funcionamento e acesso à plataforma Portal do 
Autoconsumo;

• (….)

Regulamentação ERSE
• Regulamento n.º 266/2020, de 20 de março 

Regulamento do autoconsumo de energia elétrica;
• Diretiva n.º 5/2020,  de 20 de março – definição das 

tarifas de acesso às redes a aplicar ao autoconsumo;
• (…)
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Legislação Nacional 
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Legislação Nacional 

▪ Uma vez que a  receção de energia pela RESP não é 
ilimitada, o legislador previu a inversão do procedimento de 
atribuição de licença de produção, mudando o paradigma 
da ligação às redes;

▪ A atribuição de reserva de capacidade de receção de 
energia na RESP surge como condição prévia e necessária 
ao início do procedimento para atribuição de licença de 
produção (titulo, acordo e procedimento concorrencial);

▪ Possibilidade de os interessados poderem assegurar as 
infraestruturas de rede de que carecem, assumindo os 
encargos daí decorrentes, permitindo a construção ou 
reforço de infraestruturas de rede sem oneração do 
sistema, ou seja, sem oneração do consumidor final.

ACESSO ÀS REDES

▪ O processo de obtenção da 
licença de produção e de 
exploração ocorre 
posteriormente, deve ser 
instruído com título de 
reserva de capacidade.

▪ Pode correr em paralelo 
com a construção das 
infraestruturas necessárias.

LICENCIAMENTO



Estado 

Clientes\Consumidores

ERSE

Comercializador
es

Municípios

Produtores (PRO PRE)

Requisitantes 
Ligação

DGEG 

Adene
OLMC

ORT

Gestor 
Integrado de 

Garantias

ENSE

ORDbt

Fornecedores/ 
PSE

ANACOM

Operadores de 
Telecomunicações

CNPD

Enquadramento legal da atividade

Desafios

Obriga a Constante Compatibilização

Elevado número de 
novos normativos legais 

sucessivamente alterados

Diversos agentes e  
stakeholders relevantes
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Diferentes regimes 
jurídicos em função da 
tipologia da produção

Diversas fontes com 
força hierárquica distinta

Integração com o 
enquadramento legal pré-

existente e com a 
legislação da UE

Crescente procura de ligações 
à RESP e cumprimento das 
remanescentes obrigações 

legais

Complexidadede do processo 
de ligação à rede 



….

….

….Qualidade 
de serviço

Preservação da 
informação 

comercialmente 
sensível

Ligação 
à rede

Garantia da 
proteção da 
interligação

Capacidade e a 
fiabilidade da rede 

e segurança do 
abastecimento

Segurança 
de pessoas

e bens 

Entrega e 
Receção de 

Energia

Promoção da 
eficiência e da 

racionalidade de 
afetação dos 

recursos 
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Desafios

Desafios técnicos gestão da 
ligação da crescente produção 

distribuída à RESP

Cumprimento das obrigações 
legais subjacentes às 

atividades de produção e  
distribuição de energia

Cumprimento dos regimes 
jurídicos específicos das 
diferentes tipologias de 
instalações de produção
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Obrigada pela vossa atenção!


