
Problemas conhecidos e reportados pela AdC (na CPI)



Criação de condições para melhor funcionamento
do mercado

• Ausência de estimulo a mais rendas na produção de energia.
Democratização da produção de energia ;
• (para alem seu custo aos consumidores, as rendas distorcem a sã
concorrência entre operadores);

• Criação do Operador Logístico de Mudança de Comercializador -
www.poupaenergia.pt;
• Criação de condições para a opção livre e informada dos
consumidores pelo valor da tarifa regulada;
• Início do processo de separação de imagem (condição para a
aprovação de investimentos no Plano da Distribuição de 2017-2021;



Regras e redução regulatória de taxas e 
valores aceites;

• Rigor nas actualizações atuariais (não sendo aceites para o período de
18-20);
• Redução das taxas de remuneração;
• Abertura do mercado de serviços de sistema aos consumidores
(modelo piloto a partir de 2019);
• Mudança de opção política nos contadores inteligentes (despacho ao
regulador de 11 de julho de 2016) – até aí, uma percentagem do valor
dos contadores era imputada aos consumidores;
• Implementação, pelo regulador, de medidas decorrentes da Auditoria
Brattlle (Despachos de 2016.02.22 e 2016.08.26 - SEE);



Inves&mento

• Reforço da transparência na aprovação de planos de investimento, através
da sua discussão na Assembleia da República ;
• No âmbito do POSEUR a reprogramação colocou como prioritários os

investimentos em tecnologias não maduras para preços de Mercado (p.e. o
solar concentrado, a biomassa e o armazenamento de energia);
• Os novos investimentos em renováveis não contemplam qualquer

assunção de risco ou renda paga pelos consumidores:
• 1.173 MW de Projetos Licenciados
• > 2.800 MW de Pedidos de Licenciamento (dependentes da existência de 

rede e da apreciação positiva dos projetos);
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PORTALEGRE
Nome Promotor MVA
Falagueira I Expoentfokus 16
Falagueira II Expoentfokus 15
Falagueira III Expoentfokus 21
Tendeiros Central Solar de Tendeiros 24

ÉVORA
Nome Promotor MVA
Évora3 Expoentfokus 29
Montes Novos Contrate o Sol 3
Vale de Moura Hyperion 29

BEJA
Nome Promotor MVA
Herdade dos Murzelos Morningchapter 46
Efokus Ourique Expoentfokus 49
Ferreira do Alentejo  Hyperion 42
Amareleja Hyperion 16
Moura Hyperion 48
Ínsua Goldalqueva 49

PORTO
Nome Promotor MVA
Fábrica IKEA Industry Ikea industry portugal 6

SANTARÉM
Nome Promotor MVA
Glória (Granho) Central Solar da Glória 24
Infantado Central Solar do Infantado 24
Mexeeiro Power&Sol 28
Alcanhões Hyperion 21

Lisboa
Nome Promotor MVA
Cadaval Valperal – Soc. Agropecuária 2

Setúbal
Nome Promotor MVA
Herdade da Casa Nova Central Solar de Casa Nova 12
Vale Matanças Warwick Portugal 7
Barros Teclavertente 5
Morgavel Solarango 49

FARO
Nome Promotor MVA
Solara4 Solara4 221
Cotovio Goldiport Solar 49
Viçoso Goldnalco 48
Lagos Hyperion 27
Albercas Muki Solar 28
Pereiro Muki Solar 29
S. Marcos Muki Solar 49
Lagos Lagos Solar Power 21
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CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio 
Contratual)

• Lei n.º 52/2004, de 29 de outubro, autorizou o Governo a legislar no
sentido da definição de medidas indemnizatórias pela cessação
antecipada dos CAE celebrados entre a entidade concessionária da
Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica (RNT) e as entidades
titulares de licenças vinculadas de produção de electricidade.

• Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de dezembro – Estabeleceu o
enquadramento de funcionamento e implementação do mecanismo
de CMEC;
• Decreto-Lei nº 12/2005, de 7 de janeiro;
• Declaração de Retificação n.º 1-A/2005, de 17 de Janeiro – Retifica o
Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de dezembro.



Condicionantes para a redução dos CMEC (a 
seguir a 2015)

• Decreto-Lei n.º 32/2013, de 26 de fevereiro: Para além de não serem

públicos (permanecem inteiramente desconhecidos os termos acertados)

deixou de ser o governo a estabelecer a taxa, os pressupostos e a

metodologia (segundo a legislação aprovada, serão constantes da proposta

apresentada pela EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A., a taxa

nominal prevista na subalínea iv) da alínea b) do n.º 4 do artigo 5.º do

Decreto -Lei n.º 240/2004, de 27 de dezembro);

• Decreto-Lei n.º 32/2014, de 28 de fevereiro: O diferimento da parcela de

acerto de 2012 dos CMEC, decorrente do Decreto-Lei n.º 32/2014, de 28 de

fevereiro, no montante de 240,9 milhões a ser recuperado em partes iguais

nos anos 2017 e 2018 (correspondeu a aumentos para 2017 e 2018 – com

uma elevada taxa de juro de 4,9%);



CMEC | Orçamento de Estado 2017



CMEC | Evolução custos incluídos nas Tarifas  

Montantes de CMEC considerados nas Tarifas de cada ano
O valor total dos CMEC de 2018 e 2019 inclui acertos de anos anteriores 
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Ajustamento final dos CMEC 

• Estudo apresentado pela ERSE, nos termos do OE, homologado em
25-04-2018;
• Na homologação são deixados em aberto duas questões:
• A auditoria Brattle ( sobre “a identificação de um risco de sobrecompensação
no modo de cálculo da revisibilidade CMEC, relativamente à participação no
mercado de serviços de sistema “ (...)
• A possibilidade de terem sido e estarem a ser ponderados, nos ajustamentos
anuais e no ajustamento final, aspetos inovatórios dos CMEC, em relação aos
CAE, o que, nos termos do Parecer do CC da PGR, não é legalmente
admissível, determinando, inclusive, a nulidade dos mesmos



CMEC (aspetos inovatórios)
• Parecer do CC da PGR n.º 23/2017 (Diário da República, 2.a série — N.o 23
— 1 de fevereiro de 2018, homologado em 24 de novembro de 2017) no
caso de o ato homologatório considerar aspetos abrangidos pela matéria
de reserva de lei, e que tenham inovatoriamente sido regulados nos
acordos de cessação dos CAE, terá de ser considerado nulo por estar
viciado de usurpação de poder [cf. arSgo 161.o, n.o 2, alínea a), do CPA e,
anteriormente, arSgo 133.o, n.o 2, alínea a), do CPA de 1991].
• Na sequencia do despacho SEE de 5 de dezembro de 2017, DGEG, em
arSculação com a ERSE, apurou que os procedimentos para cálculo do
coeficiente de disponibilidade verificado é um aspeto inovatório;
• A opção de que seria seguida, nesta questão, a interpretação do Conselho
ConsulSvo da PGR, do regulador e dos serviços técnicos foi, desde sempre,
transmiSda à administração da EDP.



Eletricidade | Qual o caminho percorrido desde novembro de 2015?

• Rigoroso cumprimento do quadro legal e contratual:
• Estabilidade regulatória com mais investimento no sector:
• Reforço da transparência na aprovação de planos de investimento;
• Consagração legal das interligações e financiamento para a sua construção;
• Opção por mais renováveis sem subsídios pagos pelos consumidores;
• Corrigindo uma medida implementada pelo governo anterior (a 3 de outubro de 2015, com efeitos a 1 de
janeiro desse ano) a CESE e a tarifa social são pagas pelas empresas e não pelos consumidores;

• Iniciada a transferência de valores da CESE (criada em 2014) para a dívida tarifária.
• Revisão dos mecanismos da interruptibilidade e da garantia de potência.
• Diminuição do valor pago pelos CMEC.
• Redução regulatória de taxas e valores aceites;
• Submissão dos mecanismos de sobreequipamento e repowering nas renovaveis a critérios do seu impacto nos
custos para os consumidores.

• Criação de condições para melhor funcionamento do Mercado;
• Rigor contractual nos CAE (nomeadamente na tarifa social).



Propostas e reflexões
• Transparência e mais informação aos consumidores;
• Divulgação obrigatória de todos os pareceres do regulador que afetem a
fatura da energia, com indicação do impacto dessas medidas, ao longo dos
anos;
• Registo de interesses dos consultores e combate ao conflito de interesses
(foi evidente nos CMEC);
• Responsabilização financeira das infrações cometidas pelos decisores (à
semelhança do que sucede na Administração financeira do Estado);
• Separação de atividades em conflito de interesses e certificação das
atividades de distribuição (à semelhança do que sucede com o transporte;
• Tratamento da bombagem de acordo com critérios internacionalmente
aceites;



Obrigado.


