
Autoconsumo

Pedro José Fonseca



UPAC – Unidade de produção para Autoconsumo
Definição e legislação

Produção de energia elétrica renovável destinada ao autoconsumo na instalação de consumo.

Legislação

Fonte ERSE: https://www.erse.pt/media/aydnvzop/faq-do-regime-de-autoconsumo.pdf

Regulamento 8/2021 (7-04-2021)

Requirements for Generator - Regulamento Europeu 2016/631



UPAC – Autoconsumo individual
Requisitos para a instalação de uma UPAC

Principais características:

• Produção a partir de energias renováveis (mix de fontes)

• Pode injetar excedentes na RESP

• Potência de ligação ≤ Pot. Certificada da instalação de consumo

• Energia excedente pode ser vendida à rede (CUR/Comercializador ou a terceiros)

• Titular da UPAC = Titular do consumo

• Instalação da UPAC  - Obrigatoriamente executada por entidade certificada

• Dimensionar a UPAC maior proximidade ao consumo

Rede

Pot.
Instalada

Pot. Certificada

Pot. Ligação

«Energia renovável», a energia elétrica de fontes renováveis não
fósseis, a saber, energia eólica, solar (térmica e fotovoltaica) e
geotérmica, das marés, das ondas e outras formas de energia
oceânica, hídrica, de biomassa, de gases dos aterros, de gases das
instalações de tratamento de águas residuais, e biogás.



UPAC – Autoconsumo individual
Condições de acesso para a Unidades de Produção de Autoconsumo

Potência
Instalada

≤ 350 W

> 350 W ≤ 30 kW

Condições de Acesso

Com ou Sem venda de excedentes

Isenta de Controlo Prévio

> 30 kW ≤ 1 MW

> 1 MW

MCP
Mera Comunicação Prévia

UPAC
Registo Prévio e Certificado de Exploração

UPAC c/ Licença
Licença de produção e licença de exploração



UPAC – Autoconsumo individual
Esquema tipo de ligação à rede
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UPAC

Rede

UPAC ≤ 4 kW

Contador Bidirecional
Consumo/Venda

Consumo

UPAC > 4 kW

UPAC Contador
Totalizador

Contador Bidirecional
Consumo/Venda 

Contador Bidirecional
Consumo/Venda

Contador Bidirecional – Consumo/Venda

Responsabilidade ORD
Os operadores das redes são responsáveis pelos encargos associados à 
instalação e exploração, podendo existir a comparticipação na aquisição por 
parte do autoconsumidor, a valores regulados pela ERSE.

Contador
Totalizador

Contador totalizador

Responsabilidade Autoconsumidor
Os autoconsumidores são responsáveis pelos encargos associados à 
instalação, exploração e substituição .
Contagem realizada por telecontagem.



UPAC – Autoconsumo individual
Sistema de contagem/Proteção de Interligação (TT/TI)

• Instalações com Potencia de Ligação > 250kW carece de proteção de interligação.

• Quando os Transformadores de Tensão (TT) e os Transformadores de Corrente (TI) forem fornecidos pela
EDPD, serão sempre propriedade da EDPD e serão para uso exclusivo da medição da energia transitada.

• Por pedido expresso do Produtor, os TT/TI poderão ser partilhados, para as funções de proteção e de medida
da UPAC, sendo necessário garantir que os referidos transformadores detenham enrolamentos dedicados e
separados para a medida e para a proteção. Nestes casos exige-se uma Auditoria Tipo 1.

• Nota: A aquisição, instalação, propriedade e manutenção dos mesmos passa a ser do produtor

• Caso se verifiquem danos nos TT/TI partilhados, o ORD assegurará o fornecimento e instalação dos TC e/ou
TT para medida da instalação de consumo, por forma a garantir a disponibilização de dados de consumo.
Nestas condições a unidade de produção será desligada, até à regularização, por parte do Produtor das
condições iniciais. Após reposição serão necessários ensaios às proteções de interligação e auditoria ao sistema
de medida e contagem, cujos custos serão suportados pelo Produtor.

• Quando se verificar a partilha dos transformadores, para medida e proteção tal será incluído no protocolo de
exploração estabelecido com o Cliente.



UPAC – Autoconsumo individual
Processo de ligação

Com a modernização do Portal de Autoconsumo da DGEG, foi dada a oportunidade ao vários Operadores de Rede
para a interligação dos sistemas através de webservice.
O aumento que se tem assistido no autoconsumo, levou a E-REDES a aceitar o desafio.

Webservice
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NÚMERO DE UPAC LIGADAS



UPAC – Autoconsumo individual
Processo de ligação

Registo no Portal 
DGEG

Registo Cadastro

Atribuição de Cadastro
Aceitação de condições ORD

Analise contagem

Certificação

Proteção 
Interligação

Certificação
Inspeção

Instalação produção

Comunicação 
cliente

Comunicação
Pot. Ligação 

> 250kW
Elementos 

projeto

Criação CPE
Produção

Comparticipação 
contador

Substituição 
contador

Análise 
projeto

Ensaio 
promotor

Pronuncia ORD

Consulta GTGSEN
Analise viabilidade 
de potencia a injetar 
na rede

Certificação

Instalação 
preparada para 
receber contrato

webservice

Comunicação 
cliente - Final



UPAC – Autoconsumo individual
Processo de ligação - Contratação

O contrato de venda de excedente
deve ser realizado junto de um
comercializador.

/
CPE Produção

Comercializador

ORDREN



UPAC – Autoconsumo coletivo e CER

Fonte DGEG: RTQ - Regulamento Técnico e de Qualidade
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