
Direcção Geral 
de Energla e Geologia 

MICROPRODUCÃO 

DESPACHO DGEG de 27 de m q o  de 2012 

No âmbito do despacho do diretor-geral de Energia e Geologia de 26 de dezembro de 201 1 publicado ------------------ 
no SRM a 28 de dezembro, ao abrigo do disposto no n." 2 do artigo 11."-A do Decreto-Lei 

n." 363/2007, de 2 de novembro (na versão alterada e republicada pelo Decreto-Lei n." 11 8-A/2011, de 

25 de outubro), a quota de potência a atribuir para a atividade de microprodução em 2012 ficou 

estabelecida em 10 MW. Contudo, nos meses de janeiro e fevereiro de 2012, foi atribuída a potência de 

3 MW, potência máxima prevista no despacho acima citado, estando ainda registada uma potência de 

cerca de 8 MW, valor que a ser totalmente validada ultrapassará a potência total de 10 MW prevista para 

o ano de 2012. 

Entretanto, veio a verificar-se que a potência atribuída em 2011, no total de 29,6 MW, não foi total e 

efetivamente utilizada em virtude do cancelamento de aiguns registos por falta de execução das 

respetivas instalações de microprodução. Deste facto, resultou um saldo que atinge os 2,5 MW, o qual 

pode ser disponibilizado no corrente ano. 

Perante este contexto e considerando que, mediante despacho a publicar no SRM, o diretor-geral de 

Energia e G e o ~ n d e a l - u e f f & ~ ~ & & & ~ ~ e s e + e n n i r a  -- 

programação temporal da referida alocação. 

Determina-se o seguinte: 

1 - O saldo de 2,5 MW transitado de 201 1 é alocado em sessões mensais, a realizar no último dia útil de 

cada mês, juntamente com as potências a atxibuir por conta da quota de 2012 nos termos do Despacho 

DGEG de 26 de dezembro de 201 1. 

2 -Assim, a programação passa a ficar estabelecida como segue: 

a) Nos meses de março, abril, maio e junho - 2 MW, 

b) No mês de julho - 1,5 MW. 
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2 - A potência eventualmente não atribuída numa das sessões mensais transita para a seguinte do 

mesmo ano, acumulando-se à potência disponível para esta sessão. 

3 - Caso as potências a ambuir nos termos do número anterior não se esgotem na sessão de julho de 

2012, realizar-se-á uma nova sessão no mês setembro e assim sucessivamente, até ao seu completo 

esgotamento em 201 2. 

Assinado aos 27 de março de 2012 

Publique-se no portal "renovaveisnahora". 

O Diretor-Geral 

(Jok Escada da Costa) 


