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A importância da descentralização da produção de energia 
elétrica no âmbito da descarbonização da economia.
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Ao longo dos últimos anos temos verificado um

aumento da energia produzida com base em fontes

renováveis, essencialmente devido à entrada em

exploração de grandes parques eólicos desde os

primeiros anos deste século.

Nos últimos anos, praticamente metade da energia

elétrica consumida em Portugal tem tido origem em

fontes renováveis, sendo que quase dois terços de toda

a electricidade consumida em Portugal em 2014 foram

produzidos a partir da água, do vento e do sol.
Figura 1 – Produção de Energia Renovável em Portugal (Direção Geral de Energia e Geologia, 2016).
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Ao longo dos últimos 10 anos, a

produção de energia elétrica

renovável teve um aumento de

52,8% em Portugal e verifica-se

uma maior influência das zonas

Norte e Centro na produção.

Figura 2 – Produção de Energia Renovável por região  em Portugal (Direção Geral de Energia e Geologia, 2016).
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A capacidade instalada no que respeita a energia

hídrica e energia eólica encontra-se praticamente

tomada.

Resta-nos, assim, a energia fotovoltaica para

continuarmos a aumentar a produção de energia

com base em renováveis, com as seguintes

vantagens:

• Produção junto aos locais de consumo

• Modularidade

• Utilização de espaços “mortos” (coberturas,

telhados)

• Competitividade com as comercializadoras

(ponta e cheia)

• Marketing verde (empresas exportadoras)

Figura 3 – Produção de Energia Fotovoltaica  em Portugal (Direção Geral de Energia e Geologia, 2016).
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Portugal foi, em 2014, o terceiro país da União

Europeia com maior incorporação de energias

renováveis na produção de energia elétrica.

Esta posição deve-se principalmente devido ao

contributo das fontes hídrica e eólica.

Demostrando assim que ainda existe muito

potencial de fonte fotovoltaica para ser

explorado em Portugal, tendo em atenção a

exposição solar que estamos sujeitos.

Figura 4 – Produção de Energia Fotovoltaica  na Europa (Direção Geral de Energia e Geologia, 2016).
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• Apesar de todas as medidas que possam ser aplicadas na construção/reabilitação de um edifício, de modo a torná-lo

energeticamente eficiente, haverá sempre necessidade de consumo de energia, que, preferencialmente, deveria ter

produção local e com base em fontes renováveis.
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De modo a regular o mercado do sector solar fotovoltaico foi criada uma nova legislação para incentivar a instalação de

centrais fotovoltaicas - Decreto-Lei nº 153/2014 de 20 de outubro, que estabelece o regime jurídico:

• Aplicável à produção de eletricidade, destinada ao autoconsumo na instalação associada à respetiva unidade produtora,

com ou sem ligação à rede elétrica pública, designada por Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC).

• Aplicável à produção de eletricidade, vendida na sua totalidade à rede elétrica de serviço público (RESP), por intermédio

de instalações de pequena potência, a partir de recursos renováveis, designadas por Unidades de Pequena Produção

(UPP).
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UPAC UPP

Atividade de 
produção

Produção de energia pela unidade de produção com ou sem 
ligação à RESP com injeção da energia preferencialmente na 

instalação de consumo.

Produção de energia baseada numa só tecnologia de produção, 
injeção da totalidade da energia elétrica à RESP.

Requisitos de 
produção

Dimensionamento da UPAC por forma a aproximar a 
eletricidade produzida com a energia consumida. Venda do 

excedente instantâneo.

Energia consumida na instalação de consumo deve ser igual ou 
superior a 50% da energia produzida. Venda da totalidade da 

energia ao Comercializador de Último Recurso (CUR).

Produtor
O consumidor pode instalar uma UPAC por cada instalação 

elétrica de utilização e consumir a eletricidade gerada nesta, 
bem como exportar eventuais excedentes para a RESP.

Consumidor, condomínio ou entidade terceira devidamente 
autorizada pelo titular do contrato de fornecimento de 

eletricidade à instalação de utilização.

Local da 
instalação

A Unidade de Produção (UP) é instalada no mesmo local servido pela instalação de utilização.

Remuneração

Remuneração do excedente tendo em conta a média aritmética 
da OMIE para Portugal no mês “m”.

O contrato de venda a celebrar com o CUR tem prazo máximo 
de 10 anos.

Tarifa atribuída com base num modelo de licitação no qual os 
concorrentes oferecem desconto à tarifa de referência.

A tarifa vigora por um período de 15 anos.
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Central fotovoltaica com potência instalada de 350

kW, sendo a sua produção utilizada para

autoconsumo.

Indústria de transformação de madeira.

Em dias com radiação solar, a central fotovoltaica

consegue suprimir todas as necessidades de

energia, de acordo com a imagem seguinte.

Figura 5 – Energia consumida e produzida na Instalação A.    
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A central de 432 kW de potência instalada contribuiu decisivamente para a diminuição de energia consumida e 
para a diminuição de emissões em cerca de 155 T CO2. (Águas do Algarve, 2016)
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A central de 432 kW de potência instalada contribuiu decisivamente para a diminuição de energia consumida e 
para a diminuição de emissões em cerca de 155 T CO2. (Águas do Algarve, 2016)
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• Como complemento das necessidades energéticas não satisfeitas pela componente passiva, a

fonte de energia elétrica descentralizada mais conhecida e integrada em edifícios é a

energia fotovoltaica, normalmente denominada por BIPV – Building Integrated

Photovoltaic.

Figura 6– Fachada Sul do Edifício Solar XXI do LNEG 
(LNEG,2016)

• A intermitência é naturalmente o principal problema da energia solar fotovoltaica.

• Surge, então, a necessidade do armazenamento de energia – baterias – que permitam armazenar nas horas de

produção para as horas de consumos em edifícios residenciais (essencialmente, à noite).
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• O mercado está a oferecer novas soluções no armazenamento de energia, com ciclos de carga/descarga muito mais elevados, e

com preços mais competitivos, que tornam viável, do ponto de vista técnico e económico, a utilização de unidades fotovoltaicas,

com armazenamento de energia, para suprir praticamente todas as necessidades de edifícios residenciais.

Figura 7– Baterias Leclanché
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