PROCEDIMENTO CONCORRENCIAL SOB A FORMA DE LEILÃO ELETRÓNICO PARA ATRIBUIÇÃO
DE RESERVA DE CAPACIDADE DE INJEÇÃO EM PONTOS DE LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA DE
SERVIÇO PÚBLICO PARA A ELETRICIDADE A PARTIR DA CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO
Tendo sido apresentados pedidos de esclarecimento à boa compreensão e interpretação das
peças do Procedimento em referência, o Júri, ao abrigo do disposto nos artigos 5.º e 10.º do
Programa do Procedimento, vem, em resposta aos mesmos, prestar os seguintes
esclarecimentos:
A - PROGRAMA DO PROCEDIMENTO
1. É nosso entendimento que a reserva de capacidade de injeção adjudicada na rede elétrica de
serviço público permite a construção e exploração de mais do que uma instalação solar
fotovoltaica em terrenos que não são confinantes, desde que:
(i) Respeitada a potência de injeção adjudicada, e
(ii) Que as instalações se liguem à mesma subestação de ligação.
Especificamente em relação aos Lotes 1-6, esta questão é de grande pertinência tendo em
conta que não existem grandes terrenos contíguos (nomeadamente no Algarve) que
permitam a construção e exploração de uma central com a potência adjudicada nos referidos
Lotes. É correto este entendimento?
Esclarecimento n.º 1
É correto o entendimento. O Centro Electroprodutor solar que resultar da adjudicação
dispõe de um Título de Reserva de Capacidade (TRC) e de uma licença de produção,
podendo ser construído em área contínua ou descontínua, devendo, nesta última
situação, ser dotado de uma rede interna que permita uma única ligação à subestação
pretendida, nas condições estabelecidas na Tabela 1 do Anexo I do Programa do
Procedimento, e um único ponto de contagem da energia.
2. É correto o entendimento que os valores constantes da tabela 4 e 6 do Apêndice I
Regulamento de Licitação, anexo V do Programa de Procedimento não são atualizáveis
durante o período do contrato (15 anos)?
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Esclarecimento n.º 2
Sim.
3. Can you provide a detailed schedule of the auction? I understand that applications have to be
submitted the 31st of July the latest, but do you have some more information about the
bidding schedule? Will it be in September? August (which is a complicated month in terms of
availability so better be prepared)? End of July?
Esclarecimento nº 3
De acordo com o planeamento atual, a 17 de agosto será feita a notificação a todos os
concorrentes qualificados do calendário indicativo de licitação, prevendo-se que as
sessões de licitação ocorram na última semana de agosto.
4. We are interested in bidding on “solar + storage”, however we want to be sure to understand
well the remuneration mechanism and related bid:
(i) Do we have to bid for a percentage % or for a NPV value?
(ii) If it is a NPV value, my understanding is that it is calculated as the difference between the
Reference Price (set on “Tabela 6” of the “Apendice 1” of the “Programa do
Procedimento”) and the Forecasted Benefit. How do we calculate the Forecasted Benefit?
(iii) Is it the numbers showed on ““Tabela 3” of the “Apendice 1” of the “Programa do
Procedimento”? If not what does this table refers to?
(iv) Or is it the difference between strike price (set on “Tabela 4” of the “Apendice 1” of the
“Programa do Procedimento”) and the wholesale market price? in this case how do you
calculate it?
Esclarecimento n.º 4
Nos termos da alínea c) do n.º 7 do artigo 12.º do Anexo V do Programa do Procedimento
(Regulamento de Licitação), as ofertas para o modelo de remuneração “Prémio Fixo por
Flexibilidade” são inseridas na Plataforma de Licitação do OMIP no formato de desconto,
em percentagem com duas casas decimais, ao recebimento anual de referência indicado
na Tabela 6 do Apêndice I do Regulamento de Licitação.
Contudo, as ofertas introduzidas neste formato são automaticamente convertidas pela
Plataforma de Licitação num Valor Atual Líquido (VAL), em €/MW, número inteiro, de
acordo com as fórmulas constantes do artigo 12.º, n.º 6, do Regulamento de Licitação,
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sendo esse o único valor que é considerado para efeitos de comparabilidade e
determinação da ordem classificativa das ofertas.
A receita anual estimada para o SEN, decorrente da ativação do seguro, encontra-se
indicada na Tabela 3 do Apêndice I do Regulamento de Licitação. Estes valores são o
resultado da multiplicação dos parâmetros «𝑆𝐷𝑖 » e «FC», tal como indicado na fórmula
constante do n.º 6 do artigo 12.º do referido Regulamento.
O Portal de Candidatura, disponível em https://leiloes-renovaveis.gov.pt, disponibiliza
um ficheiro de apoio aos concorrentes que permite converter as ofertas inseridas nos
formatos indicados no n.º 7 do artigo 12.º do Regulamento de Licitação nos respetivos
VAL.
5. Para efeitos do cumprimento da obrigação de prestação de caução provisória na apresentação
da candidatura ao Procedimento, nos termos do Artigo 15.º (Prestação de Caução Provisória)
do Programa do Procedimento, é aceite que a caução possa ser prestada por mais de uma
garantia bancária, desde que no total o somatório das garantias perfaça o montante total da
caução provisória exigido e as garantias cumpram os requisitos do Programa do
Procedimento?
Esclarecimento n.º 5
O Programa do Procedimento não impede a apresentação de várias cauções, desde que
as mesmas cubram o valor total da caução e os seus termos respeitem o Programa do
Procedimento.
6. Na tabela 1 do Anexo I encontram-se definidos os prazos estimados de disponibilização de
capacidade de receção de nova potência para os diferentes lotes a leilão. Relativamente ao
tema da disponibilização da capacidade de receção da nova potência:
(i) É possível quantificar até que ponto estes prazos poderão ser antecipados e se existe
algum tipo de compromisso ou obrigação por parte dos operadores da RND e RNT que
permita viabilizar e quantificar estas antecipações?
(ii) Está previsto o pagamento de compensação económica aos titulares dos TRC pelas perdas
de receitas futuras por eventuais atrasos na concretização da disponibilidade de
capacidade de receção?
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(iii) Para uma mesma subestação considerada em dois lotes distintos mas com certa
capacidade de receção em dois níveis de tensão diferentes é possível ligar um dos lotes a
um nível de tensão superior e assim ligar os dois projetos num mesmo nível de tensão, de
forma a compartilharem a mesma infraestrutura de ligação? Em caso afirmativo, quais os
lotes onde esta situação é viável, confirmada à priori pelo operador de rede e quais os
critérios utilizados pelo operador para a avaliação dessa possibilidade? Por exemplo, a
uma mesma entidade ser atribuído 99MVA em 400kV e 108MVA em 150kV na mesma
subestação e ligar os dois projetos resultantes a 400kV através da mesma infraestrutura
de ligação.
Esclarecimento n.º 6
A data de disponibilização da capacidade de receção está prevista na Tabela 1 do Anexo I
do Programa do Procedimento (PP), para cada lote admitido a leilão. É possível a sua
antecipação se os reforços de rede necessários se concluírem antes do previsto.
Relativamente ao ponto (ii), a resposta é negativa.
No que respeita ao ponto (iii), a resposta está contida na Nota 1 da Tabela 1 do Anexo I
do PP, e é afirmativa desde que haja acordo com o Operador de Rede competente e seja
comunicado à DGEG.
7. De acordo com o nº 9 do artigo 6º, uma entidade individual adjudicatária de um determinado
lote e antes da atribuição do TRC pode (mas não se encontra obrigada a isso caso se tenha
apresentado fora do âmbito de um agrupamento) constituir uma “sociedade comercial cujo
objeto social abranja as atividades de construção e exploração de centro electroprodutor
solar”. Para além de constituir uma nova sociedade comercial, pode a entidade individual
adjudicatária adquirir a totalidade dos direitos sobre uma sociedade comercial já existente e
cujo objeto social inclua já as atividades de construção e exploração de centro
electroprodutor?
Esclarecimento n.º 7
De acordo com o n.º 10 do referido artigo 6º do Programa de Procedimento, o
adjudicatário pode constituir uma sociedade comercial cujo capital social seja na sua
totalidade pertença do concorrente adjudicatário e cujo objeto social abranja as
atividades de construção e exploração de Centro Eletroprodutor solar.
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É ainda possível o adjudicatário adquirir o domínio de uma sociedade comercial já
existente cujo objeto social abranja as atividades de construção e exploração de Centro
Eletroprodutor solar.
8. De acordo com o artigo 12º, o modelo de remuneração terá de ser confirmado e fixado
obrigatoriamente até à data limite de submissão de candidatura ao Procedimento
Concorrencial, isto é, até 31/07/2020. É N/ entendimento que a plataforma de licitação
permite, do ponto de vista técnico, atualizar e comparar automaticamente ofertas com base
em diferentes modelos de remuneração. Para além disso, de forma a melhor otimizar os seus
projetos e assim melhor contribuir para o Sistema, entendemos que seria vantajoso dar mais
tempo aos concorrentes para definir qual a modalidade mais competitiva.
Esclarecimento n.º 8
Confirma-se que o modelo de remuneração terá de ser escolhido, para cada lote
pretendido, até 31.07.2020.
Confirma-se ainda que a Plataforma de Licitação do OMIP converte automaticamente as
ofertas introduzidas nos formatos indicados no n.º 7 do artigo 12.º do Anexo V do
Programa do Procedimento (Regulamento de Licitação) nos respetivos VAL, utilizando as
fórmulas constantes dos números 4 a 6 do artigo 12.º do Regulamento de Licitação.
9. De acordo com a alínea d) do nº 3 do artigo 14º, junto com o formulário de candidatura é
necessário juntar “documento que comprove os poderes de representação do elemento
referido na alínea b) do nº 2 do mesmo artigo 14º. De forma a cumprir com este requisito é
possível utilizar o modelo constante do Anexo III do Programa de Procedimento ou existe
algum outro modelo de documento pré-definido? Este mesmo documento poderá ser
utilizado para cumprir com o definido no nº 5 do artigo 9º caso este documento seja dotado
de “fé pública”?
Esclarecimento n.º 9
Poderá para esses fins ser utilizada uma procuração, dotada de fé pública, nos termos da
lei.
10. Confirma-se a não necessidade de juntar os documentos referidos nas alíneas g), h) y i) do nº3
do artigo 14º do Programa de Procedimento, nos casos onde o concorrente seja uma entidade
individual e não um agrupamento.
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Esclarecimento n.º 10
Sim, confirma-se.
11. De acordo com o nº 8 do artigo 20º, a plataforma de licitação poderá admitir a licitação
simultânea de diversos lotes. Nessa situação, a plataforma permite a entrada com o mesmo
usuário a partir de diferentes computadores?
Esclarecimento n.º 11
A possibilidade de licitação simultânea de diversos Lotes é efetuada com o único acesso
atribuído a cada concorrente à Plataforma de Licitação, sendo a informação dos vários
lotes, bem como a inserção de ofertas para os mesmos, disponibilizada num único ecrã.
12. Nas situações referidas no nº 4 do artigo 18º do Regulamento de Licitação constante do Anexo
V do Programa de Procedimento, a atribuição da Ordem de Mérito das Ofertas de Saídas
processar-se-á de forma aleatória e independentemente da Quantidade associada.
Entendemos que uma mesma Oferta de Saída, mas de Quantidade de Saída superior conduzirá
a um mesmo VAL unitário mas um VAL total superior. Nestas situações, não deverá a
atribuição da Ordem de Mérito levar em consideração a Quantidade associada?
Esclarecimento n.º 12
A atribuição da Ordem de Mérito não deve levar em consideração a Quantidade associada,
porque, tal como referido no n.º 4 do artigo 18.º do Anexo V do Programa do
Procedimento (Regulamento de Licitação), “Caso existam várias Ofertas de Saída para o
mesmo Preço de Saída, procede-se a uma atribuição aleatória da Ordem de Mérito, em
que as Ofertas são processadas com igual probabilidade, independentemente da
Quantidade associada”.
13. Confirma-se que “o número anterior” mencionado na alínea d) do nº 3 do artigo 19º do
Regulamento de Licitação constante do Anexo V do Programa de Procedimento se refere à
alínea b) do mesmo nº 3 do artigo 19º e não ao nº 2 do mesmo artigo 19º.
Esclarecimento n.º 13
Na verdade, refere-se à “alínea anterior”, ou seja, à alínea c) do n.º 3 do artigo 19.º do
Anexo V ao Programa do Procedimento (Regulamento de Licitação).
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O Regulamento de Licitação constante do Anexo V do Programa do Procedimento será
retificado em conformidade e será publicitada, no Portal de Candidatura, uma nova versão
do Programa do Procedimento.
14. Confirma-se que, no caso referido na alínea e) do nº 3 do artigo 19º do Regulamento de
Licitação constante do Anexo V do Programa de Procedimento, ou seja, se o concorrente
recusar a atribuição no prazo ai fixado, e como o processo de licitação já se encontra
encerrado, esse Lote não é adjudicada a nenhum concorrente.
Esclarecimento n.º 14
Em caso de recusa da atribuição nos termos referidos na alínea e) do n.º 3 do artigo 19.º
do Anexo V do Programa do Procedimento (Regulamento de Licitação), essa Quantidade
não será adjudicada a nenhum outro concorrente.
15. Relativo ao lote 6:
Relativamente ao nível de tensão de ligação em Ourique, se é mesmo 400 kV como indicado,
ou é 150 kV?
Esclarecimento n.º 15
Como consta da Tabela 1 do Anexo I do Programa do Procedimento, o lote 6 permite a
ligação às subestações de Ourique, região do Alentejo, no nível de tensão a 400 kV ou de
Tavira, região do Algarve, no nível de tensão a 150 kV.
16. Refere o Artigo 12.º do Programa do Procedimento que o modelo de remuneração indicado
na alínea b) é uma “Compensação Fixa ao Sistema Elétrico Nacional (SEN)”, onde o
adjudicatário paga o preço de fecho do leilão ao SEN, expresso em €/MW/ano, por
contrapartida do preço resultante da colocação da produção em mercado.” Verifica-se assim
que ao contrário do leilão de 2019 a compensação é em €/MW (e não €/MWh). Agradecemos
que nos confirmem:
(i)

A existência de um “floor”: Caso a produção anual da central seja inferior à Compensação
Fixa ao SEN, esta última nunca será superior às receitas de venda de energia em mercado
da central durante esse ano, evitando assim o efeito “pagar para gerar”;

(ii)

Que, caso exista uma necessidade de redução de potência na central por condições
alheias ao produtor, também o valor da Compensação Fixa ao SEN será reduzido em
conformidade.
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Esclarecimento n.º 16
Nos termos do disposto no n.º 1 da Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos, a contribuição
anual ao SEN é devida por cada MVA de capacidade de injeção na RESP adjudicada,
aplicando-se o preço de fecho do leilão, durante o prazo de vigência constante do n.º 1
da Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos.
A contribuição anual ao SEN configura um pagamento fixo por capacidade, sendo devido
independentemente do volume de energia produzida e injetada na RESP pelo Centro
Electroprodutor solar fotovoltaico e das eventuais reduções de potência ocorridas por
condições não determinadas pelo produtor.
17. Confirma-se de que nas três modalidades as centrais que são objeto deste concurso,
beneficiarão de despacho prioritário. Se sim, tal despacho prioritário mantém-se após os 15
anos de funcionamento?
Esclarecimento n.º 17
O despacho prioritário encontra-se legalmente determinado no n.º 2 do artigo 17.º-A do
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua redação atual. Nessa medida, vigorará
enquanto vigorar essa disposição ou outra que o venha a substituir e disponha da mesma
maneira.
18. Confirma-se que uma vez formalizada a intenção inicial de aquisição para um lote (em fase de
qualificação) por parte de um concorrente, o concorrente terá obrigatoriamente que licitar
esse lote.
Esclarecimento n.º 18
A primeira ronda do leilão é constituída, de modo automático, pela intenção inicial de
aquisição de capacidade apresentada no formulário de candidatura, nos termos do n.º 7
do artigo 14.º do Programa do Procedimento (PP), salvo nas situações previstas no artigo
17.º do PP. A intenção inicial de aquisição de capacidade, uma vez encerrada a fase de
qualificação, não pode ser alterada, correspondendo à oferta a apresentar na primeira
ronda da fase de Licitação, sendo introduzida na Plataforma de Licitação pelo OMIP.
Caso o leilão feche na primeira ronda, tendo sido atribuída a reserva de capacidade de
injeção na RESP, e o adjudicatário não preste a caução definitiva nos termos do artigo 25.º
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do PP, existe fundamento para a perda da caução provisória conforme determinado no
n.º 4 do artigo 15.º do PP.
19. O ponto 7 do Artigo 15º do Programa do Procedimento refere que a intenção inicial de
capacidade corresponde (…) à oferta a apresentar na primeira ronda da fase de licitação. Caso
o concorrente não pretenda num determinado lote ir além da primeira ronda da fase de
licitação, tem mesmo assim que participar na sessão online de licitação do respetivo lote, ou
é assumido por defeito que apresentou oferta na primeira ronda?
Esclarecimento n.º 19
Ver resposta dada no Esclarecimento n.º 18.
20. O proponente é livre de escolher a potência instalada (MWpico) ao nível dos módulos
fotovoltaicos?
Esclarecimento n.º 20
Sim, desde que respeitada a potência de injeção na RESP (MVA) adjudicada no âmbito do
Procedimento Concorrencial e que consta do Título de Reserva de Capacidade a emitir
pelo Operador de Rede competente.
21. O proponente é livre de escolher a potência total (em corrente alternada) ao nível dos
inversores, tendo em consideração que a potência a injetar estará sempre limitada à
capacidade de receção disponível, ou seja, à potência máxima do lote em causa?
Esclarecimento n.º 21
Sim, o Titular do Direito pode sobredimensionar os equipamentos do Centro
Eletroprodutor solar, quer sejam painéis PV (módulos fotovoltaicos), quer sejam os
inversores ou outros equipamentos da subestação, que considerar relevantes para o seu
projeto, estando, no entanto, limitado à potência de injeção na RESP (MVA) adjudicada
no âmbito do Procedimento Concorrencial e que consta do Título de Reserva de
Capacidade a emitir pelo Operador de Rede competente.
22. Relativamente ao sistema de armazenamento, quando aplicável, as instruções de
carga/descarga são acionadas remotamente pela REN, no âmbito do contrato de
disponibilidade com esta entidade?
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Esclarecimento n.º 22
Conforme consta do Capítulo 7 do Anexo I do Caderno de Encargos, as instalações de
produção com armazenamento devem ter equipamentos de telecontagem, telemedida e
telecomando que permitam segregar a quantificação da energia elétrica associada à
instalação da produção da associada ao equipamento de armazenamento, sendo por
estes meios que as instruções de potência são emitidas pela GGS.
23. Numa central de 100MW, um produtor instala uma bateria de 20MW e capacidade para uma
hora, ou seja 20MW/20MWh. Esses 20MWh podem ser injetados na rede a total critério do
produtor? O apêndice 1 do contrato de disponibilidade aparenta a obrigatoriedade do
produtor a qualquer momento ter disponíveis os 20MWh do presente exemplo para efeitos
de testes de disponibilidade, com as resultantes eventuais penalidades por incumprimento. A
ser assim, o promotor pode instalar uma bateria com uma capacidade superior aos 20MWh,
por exemplo 30MWh, garantindo disponibilidade para 20MWh e podendo vender os restantes
10MWh em mercado?
Esclarecimento n.º 23
Sim, a possibilidade descrita na pergunta pode ser concretizada.
Acrescenta-se, todavia, que a realização dos Ensaios de disponibilidade não tem em
conta, para determinação da potência instruída, os condicionamentos de exploração,
designadamente o nível de carga do Sistema de Armazenamento, conforme determinado
no n.º 2 da Cláusula 3.ª do Apêndice I do Anexo III do Caderno de Encargos.
24. Existe um limite para a capacidade da bateria em MWh? Assumimos que o limite em MW é a
potência adjudicada no lote, correspondente à capacidade de receção nesse ponto.
Agradecemos confirmação.
Esclarecimento n.º 24
A Cláusula 7.ª, n.º 2 do Caderno de Encargos determina os limites mínimos de
dimensionamento do sistema de armazenamento, quer em potência quer em horas de
armazenamento.
A capacidade do sistema de armazenamento está limitada à potência de injeção na RESP
adjudicada no âmbito do Procedimento Concorrencial.
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25. Confirma-se que caso o contrato de disponibilidade com a REN relativo ao sistema de
armazenamento seja suspenso no âmbito da cláusula 13ª ou aplicação de penalidades, se
mantém a validade da Licença de Produção do centro Electroprodutor?
Esclarecimento n.º 25
Confirma-se. A licença de produção só se extingue termos do artigo 23.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua redação atual.
26. Refere o Anexo I do Programa de Procedimento que “No caso mais adverso para ligações à
RESP, o valor de Potência Ativa em MW corresponderá a 92,85% ou a 92,53% do valor de
Potência Aparente em MVA, consoante se trate de ligação à RNT (fator de potência igual a
0,9285) ou à RND (fator de potência igual a 0,9253), respetivamente. Agradecemos
confirmação de que estes valores serão aplicáveis em situações adversas, sendo que o fator
de potência em condições normais de exploração será igual a 1.
Esclarecimento n.º 26
É exigido ao Centro Electroprodutor solar que tenha a capacidade de funcionar em
permanência em qualquer ponto de funcionamento dentro do perfil de capacidade de
fornecimento de potência reativa (vide Figuras 14 e 15 do Anexo I do Caderno de
Encargos).
Por outro lado, o Centro Electroprodutor solar tem de ser capaz de funcionar nos termos
seguintes:
a) Operação em modo de fator de potência constante, com consignas emitidas a partir do
centro de despacho do OR competente;
b) Operação em modo de potência reativa constante, com consignas emitidas a partir do
centro de despacho do OR competente;
c) Operação em modo de controlo de tensão no ponto de interligação, com consignas
emitidas a partir do centro de despacho do OR competente.
Assim, e sabendo que, por exemplo, os Centros Electroprodutores solares que
estabelecerão ligação à Rede Nacional de Transporte (RNT) funcionarão em grande parte
do tempo em Modo de Controlo de Tensão, o valor de potência reativa (a injetar ou a
absorver da rede) que será exigida ao Centro Electroprodutor solar variará ao longo do
tempo, em função da operação da RNT em cada momento, e dependente de inúmeros
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fatores (e.g., mix de geração a cada momento, consumo, evolução da RNT). Mais se
informa que essa variação das necessidades de reativa, será também diferente de
subestação para subestação.
Mesmo que sejam considerados os outros modos operação, o Centro Electroprodutor
solar continua sujeito a uma variação de exigência de reativa a injetar/absorver da rede
dependente dos factos enunciados.
Assim, não poderá ser garantido ou especificado qual o valor médio do fator de potência
ou a potência reativa média que será exigível a cada Centro Electroprodutor solar, pois os
mesmos estão dependentes dos diversos fatores, alguns deles já enunciados acima. No
entanto, pode-se afirmar, desde já, que não é expectável que tenhamos Centros
Electroprodutores solares com fator de potência médio igual a 1 como refere a questão
apresentada.
27. É indicado no Anexo 1 do Programa do Procedimento que a capacidade de receção estará
disponível a 30/6/2024. Caso nessa data, a central esteja pronta a entrar em exploração, mas
a rede não tenha ainda condições de receção da potência, qual o mecanismo de compensação
ao promotor?
Esclarecimento n.º 27
No evento improvável de delonga na disponibilização da capacidade de receção
adjudicada, o promotor manterá a reserva de capacidade de ligação à RESP e a Licença de
Produção válidos até lhe ser possível ligar à RESP.
Garante-se ainda que o promotor não é prejudicado pelo incumprimento do prazo
previsto na alínea e) do n.º 6 da Cláusula 7.ª do Caderno de Encargos, conforme referido
no n.º 8 da mesma cláusula.
28. No Artigo 15º do Programa do Procedimento é indicado que a caução provisória tem um prazo
de 6 meses. No entanto, no número 6 da minuta do Modelo de Garantia Bancária,
apresentado no Anexo X, é referido que a garantia permanece válida até que o Estado
Português autorize a sua liberação. Solicita-se a alteração da minuta da garantia bancária, em
conformidade com o previsto no Programa do Procedimento.
Esclarecimento n.º 28
É correta a observação.
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O Anexo X do Programa do Procedimento será retificado em conformidade, sendo
publicitada, no Portal de Candidatura, uma nova versão do Programa do Procedimento.
B - CADERNO DE ENCARGOS
29. Na cláusula 5ª do CE, está prevista uma exceção da oneração das participações sociais a favor
de entidades financiadoras. O que consideram entidades financiadoras? Apenas Bancos? Ou
qualquer entidade, pessoa coletiva ou individual, que financie a construção da Central
Fotovoltaica?
Esclarecimento n.º 29
Por entidades financiadoras entendem-se todas as sociedades que têm por objeto a
concessão de crédito e cuja atividade se encontra autorizada ao abrigo do Regime Geral
das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
30. Na modalidade de “Prémio fixo por Flexibilidade”, é possível a ampliação futura da potência/
capacidade do sistema de acumulação, ao longo dos 15 anos?
Esclarecimento n.º 30
Sim, é possível ampliar o dimensionamento do sistema de armazenamento para além dos
requisitos mínimos constantes do n.º 2 da Cláusula 7.ª do Caderno de Encargos.
Não obstante, a energia elétrica carregada e/ou descarregada pelo sistema de
armazenamento, está limitada à potência de injeção na RESP (MVA) atribuída no âmbito
do Procedimento Concorrencial e que constará do respetivo Título de Reserva de
Capacidade, emitido pelo Operador de Rede competente.
31. Na modalidade de “Prémio fixo por Flexibilidade”, no caso do sistema de acumulação de
energia ser feito por bateria e esta ser carregada a partir da RESP, quais as tarifas de acesso a
rede, que serão aplicadas ao longo dos 15 anos?
Esclarecimento n.º 31
As tarifas de acesso à rede são determinadas nos termos do Regulamento Tarifário,
aprovado pela ERSE.
Para o ano de 2020, as tarifas de Uso da Rede de Transporte aplicáveis aos produtores
ligados em MAT, AT e MT são as que constam da Diretiva n.º 3/2020, de 17 de fevereiro.
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32. Na modalidade de “Prémio fixo por Flexibilidade”, a compensação ao sistema, por via da
diferença entre o preço diário OMIE e o strike price, é válida apenas para as horas da geração
solar da Central Fotovoltaica, ou aplica-se às 24 horas do dia?
Esclarecimento n.º 32
A obrigação de pagamento decorrente da ativação do seguro aplica-se para as 24 horas
do dia, sempre que o preço de ativação do seguro (strike price) indicado na Tabela 4 do
Apêndice I do Anexo V do Programa do Procedimento (Regulamento de Licitação) seja
superior ao preço de fecho do mercado diário, afeto à área portuguesa do MIBEL, gerido
pelo OMIE.
33. Os valores constantes da tabela 4 do apêndice 1 do PP e seus pressupostos são os valores do
strike price a aplicar ao longo dos 15 anos? Ou estes valores são meramente uma estimativa,
sendo que os valores a aplicar, serão calculados e publicados anualmente, pela DGEG?
Esclarecimento n.º 33
Os preços de ativação do seguro (strike price) constantes da Tabela 4 do Apêndice I do
Anexo V do Programa do Procedimento (Regulamento de Licitação), são os valores a
aplicar ao longo dos 15 anos, não sendo objeto de qualquer atualização.
34. Considerando o que dispõe o Anexo I, ponto 6 do Caderno de Encargos sobre os Requisitos de
Capacidade de Previsão de Produção, é possível numa instalação solar fotovoltaica com
armazenamento e após cumpridas as exigências mínimas, despachar a capacidade disponível
remanescente da forma que o Adjudicatário entender?
Esclarecimento n.º 34
A exploração comercial do Centro Electroprodutor solar com sistema de armazenamento
integrado é totalmente livre e não condicionada, podendo o Titular do Direito participar
em todos os mercados de energia elétrica existentes incluindo o mercado de serviços de
sistema.
35. No âmbito do presente Procedimento Concorrencial, estarão os produtores sujeitos ao custo
dos equipamentos necessários para produzir energia reativa e que habitualmente é pago ao
Operador da Rede de Distribuição, no caso dos 60 kV?
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Esclarecimento n.º 35
Não, os promotores não se encontram sujeitos a tal custo. Com a entrada em vigor da
Portaria n.º 73/2020, de 16 de março ficam revogadas as disposições dos Regulamentos
da Rede de Transporte e da Rede de Distribuição, aprovados pela Portaria n.º 596/2010,
de 30 de julho que as contrariam, designadamente as que preveem o pagamento aos
Operadores de Rede do custo dos equipamentos necessários para fornecer energia
reativa.
36. Anexo III do Caderno de Encargos, Cláusula nº 7, na fórmula existem 2 variáveis com a mesma
definição:
(i)

“t”: o número de períodos de programação do dia “i”

(ii)

“Pi”: o número de períodos de programação do sai “i”

Esclarecimento n.º 36
É correta a observação. Sem prejuízo, atendendo a que «t» = «𝑃𝑖 », o efeito prático na
fórmula constante no n.º 1 da Cláusula 7.ª do Anexo III do Caderno de Encargos é o
mesmo.
37. Cláusula 13ª do CE - As isenções estão ligadas aos Centros Eletroprodutores, ou seja às
sociedades que irão receber os títulos de reserva, e, desde logo, são válidas para além dos
prazos de vigência dos modelos de remuneração. Noutras palavras a isenção de clawback é
válida para além dos 15 anos?
Esclarecimento n.º 37
Os Centros Electroprodutores estão isentos dos custos identificados na Cláusula 13.ª do
Caderno de Encargos, salvo alteração legislativa ou regulamentar aos regimes jurídicos
aplicáveis.
38. Página 53 do CE
(i) Qual é unidade de Txmin e Txverif?
(ii) Para uma potência de 100 MW e TXverif de 90%, qual é a penalidade em EUR? Com a
fórmula, o cálculo dá 9,100.00 (9 mil e cem euros). Está certo?
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Esclarecimento n.º 38
A taxa de disponibilidade anual mínima que deverá ser cumprida pela cadeia de medida
associada a uma determinada instalação de produção é de 99%, caso a referida instalação
se encontre ligada à Rede Nacional de Transporte, ou de 96%, caso a instalação se
encontre ligada à Rede Nacional de Distribuição.
A penalidade por incumprimento da taxa de disponibilidade anual mínima, constante no
Capítulo 5 do Anexo I do Caderno de Encargos, apenas se aplica caso «𝑇𝑥𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓 » seja
inferior a «𝑇𝑥𝑚𝑖𝑛 ».
39. No regime remuneratório de “Prémio Variável por Diferenças”, entendemos corretamente
que o preço fixo é inválido para todas as horas dentro de um dia em que o mercado diário
fecha abaixo de € 0 / MWh?
Esclarecimento n.º 39
Sim. Nos termos do n.º 3 da Cláusula 14.ª do Caderno de Encargos, sempre que o preço
(horário) de fecho do mercado diário, afeto à área portuguesa do MIBEL, gerido pelo
OMIE, for inferior a 0,00 €/MWh, a liquidação horária prevista no n.º 2 da referida cláusula
toma o valor de zero.
40. Na situação referida nos pontos 1, 2 e 3 da cláusula 14ª do Caderno de Encargos o cálculo é
efetuado para cada hora do dia ou para a média do dia?
Esclarecimento n.º 40
A liquidação a que se refere o n.º 2 da Cláusula 14.ª do Caderno de Encargos é processada
para cada hora do dia em que o Centro Electroprodutor solar fotovoltaico tenha
produzido e injetado na RESP.
41. O Preço de Fecho do Mercado diário, referido na cláusula 14ª do Caderno de Encargos referese ao Preço Mercado Spot horário?
Esclarecimento n.º 41
Refere-se ao Preço do Mercado Diário, presentemente com período de programação
horário.
42. Além dos custos estabelecidos na Diretiva 10/2019 e da linha de conexão entre o Parque Solar
e a subestação da RESP, quais custos devem ser considerados para a conexão do projeto?
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Esclarecimento n.º 42
Esta questão não configura um pedido de esclarecimento às peças do procedimento.
43. No âmbito do regime remuneratório “Prémio Variável por Diferenças” estabelecido no leilão,
quais são as condições para o participante vender e registrar o contrato através do OMIP:
(i) O contrato de 15 anos tem que ser registrado com antecedência na OMIP? Ou
unicamente a programação diária?
(ii) A energia liquidada mensalmente pelo OMIP é a energia final injetada fisicamente na
rede elétrica ou a energia programada e adjudicada no mercado diário? No cálculo
dos valores a liquidar (Anexo II clausula 4º Caderno de Encargos), só se considera a
energia final injetada fisicamente na rede mas faz-se referencia previamente aos dois
Esclarecimento n.º 43
Para garantir o preço fixo adjudicado no âmbito do Procedimento Concorrencial, o Titular
do Direito celebra um contrato com o OMIP, na qualidade de Gestor de Garantias, para
efeitos da liquidação do prémio variável, positivo ou negativo, que incide sobre o preço
de fecho do mercado diário, afeto à área portuguesa do MIBEL, gerido pelo OMIE,
previamente obtido pelo Titular do Direito na colocação da produção do Centro
Electroprodutor solar fotovoltaico em mercado.
Nos termos do disposto no n.º 2 da Cláusula 14.ª do Caderno de Encargos, caso a
diferença entre o preço fixo adjudicado no âmbito do Procedimento Concorrencial e o
preço de fecho do mercado diário, afeto à área portuguesa do MIBEL, gerido pelo OMIE,
seja positiva, o Titular do Direito tem direito a um recebimento, do Gestor de Garantias,
correspondente ao somatório dos diferenciais, horários, multiplicados pela respetiva
energia injetada na RESP. Caso a diferença seja negativa, o Titular do Direito tem uma
obrigação de pagamento, ao Gestor de Garantias, correspondente ao somatório dos
diferenciais, horários, multiplicados pela respetiva energia injetada na RESP.
Embora as liquidações ocorram para cada período de programação do mercado diário, a
faturação tem periodicidade mensal, conforme determinado no n.º 4 da Cláusula 14.ª do
Caderno de Encargos.
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44. Under the scheme “Prémio Fixo por Flexibilidade” it is guaranteed a fixed payment in €/MW
per year in the point of injection. Would it be possible to confirm if this is going to be in €/MVA
or in €/MW.
Esclarecimento n.º 44
Nos termos do disposto no n.º 1 da Cláusula 16.ª do Caderno de Encargos, os Titulares
dos Direitos têm direito a um prémio fixo, anual, por cada MVA de capacidade de injeção
na RESP adjudicada, no valor unitário adjudicado no âmbito do Procedimento
Concorrencial.
45. Under the scheme “Prémio Fixo por Flexibilidade” if the Project awarded has tendered 100%
discount, it will be subject to penalties (Cláusula 5ª Incumprimento dos Ensaios de
disponibilidade/Apêndice I/Contrato de Disponibilidade). Even in the third fulfilment?
Esclarecimento n.º 45
Caso se verifique a inexistência de um prémio fixo anual devido ao Titular do Direito, as
penalizações previstas na Cláusula 5.ª do Apêndice I do Anexo III do Caderno de Encargos
não serão aplicáveis, mantendo-se, contudo, a inibição de participação no próximo
Procedimento Concorrencial prevista na alínea c) do n.º 1 da referida cláusula.
46. Regarding specific storage requirements: minimum 20% of the total capacity of the total
capacity of the injection point and minimum energy storage capacity of 1 hour, do they apply
to the Beginning of Life (BoL) of the project or they should be maintained until the End of Life
(EoL) (15 years)?
Esclarecimento n.º 46
Os requisitos mínimos de dimensionamento do sistema de armazenamento previstos no
n.º 2 da Cláusula 7.ª do Caderno de Encargos mantêm-se durante o prazo de vigência
constante do n.º 1 da Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos.
47. According with “Cláusula 14” (Centros Electroprodutores solares abrangidos pelo modelo de
“Prémio Variável por Diferenças”), number 3, of the Caderno de Encargos, the settlement
would be 0 in case of negative prices in the day-ahead Market. Nevertheless, on the same
document, the equation from annex II (page 62) seems to include a settlement in these cases.
Please, confirm the model and the impact expectations on the day-ahead wholesale electricity
market?
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Esclarecimento n.º 47
Sempre que o preço (horário) de fecho do mercado diário, afeto à área portuguesa do
MIBEL, gerido pelo OMIE, for inferior a 0,00 €/MWh, aplica-se o disposto no n.º 3 da
Cláusula 14.ª do Caderno de Encargos, ou seja, a liquidação horária prevista no n.º 2 da
referida cláusula toma o valor de zero.
Para assegurar a coerência com a referida norma, a fórmula constante da Cláusula 4.ª do
Anexo II do Caderno de Encargos será revisitada, clarificando-se que não existe lugar a
liquidação do prémio variável, em favor do Titular do Direito, nos casos em que o preço
horário de fecho do mercado diário, afeto à área portuguesa do MIBEL, gerido pelo OMIE,
seja negativo.
O Anexo II do Caderno de Encargos será retificado em conformidade e será publicitada,
no Portal de Candidatura, uma nova versão do Caderno de Encargos.
48. For a PV plant + battery, being the last one charged directly from the network, would it be
possible to commercialize 100% of the Guarantees of Origin?
Esclarecimento n.º 48
Nos termos do disposto no n.º 7 da Cláusula 12.ª do Caderno de Encargos, o Titular do
Direito pode transacionar garantias de origem referentes à eletricidade produzida pelo
Centro Electroprodutor solar, tenha ou não tenha sistema de armazenamento, emitidas
pela EEGO, em mercado secundário, nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 141/2010, de 31 de dezembro, na sua redação atual.
49. With the frame of grid connections, would it be possible for the projects awarded in this
tender to share transformers in the case of sharing connections’ infrastructure for different
batches in order to mutualize and reduce costs?
Esclarecimento n.º 49
Nos termos dos “ESCLARECIMENTOS - Sobre Questões Técnicas de Ligação às Subestações
da RESP Afetas aos Lotes Adjudicados no Âmbito dos Leilões de Julho de 2019”,
publicitados no sítio da internet da DGEG em 12.03.2020, foram previstos dois possíveis
esquemas ligação para partilha dos elementos de ligação entre diferentes Adjudicatários,
os quais devem ser considerados como viáveis para o presente Procedimento
Concorrencial.
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No referido documento publicitado pela DGEG, não está prevista a possibilidade de
partilha de transformador elevador na subestação de um Centro Electroprodutor por
outro que venha a partilhar o elemento de ligação à RESP.
50. Poderiam confirmar se a localização de ST Ourique 400 kV é a mesma de ST Ourique 150kV /
60kV?
Esclarecimento n.º 50
Esta questão não configura um pedido de esclarecimento às peças do procedimento.
51. Cláusula 12ª: é possível transacionar as garantias de origem nas três modalidades de
remuneração e ficar com as correspondentes receitas?
Esclarecimento n.º 51
Nos termos do disposto no n.º 7 da Cláusula 12.ª do Caderno de Encargos,
independentemente do modelo de remuneração adjudicado, o Titular do Direito pode
transacionar garantias de origem referentes à eletricidade produzida pelo Centro
Electroprodutor solar, incluindo o sistema de armazenamento se aplicável, emitidas pela
EEGO, em mercado secundário, nos termos do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
141/2010, de 31 de dezembro, na sua redação atual.
52. CONTRATO DE DISPONIBILIDADE - Cláusula 7.ª:
Qual e a diferença entre períodos de programação e hora? Podem ser diferentes? No cálculo
do VAL e no contrato de liquidação do prémio variável por diferenças - Cláusula 4.ª não se faz
diferença entre ambos os conceitos.
Esclarecimento n.º 52
Atualmente, o período de programação do mercado diário (e intradiário) é horário, não
havendo assim qualquer diferença.
Contudo, tendo em atenção que se antevê nos próximos anos a alteração do período de
programação do mercado diário (e intradiário) para 15 minutos (quarto-horário), optouse por utilizar uma redação que permita acomodar esta realidade.
53. De acordo com cláusula 9ª, pede-se confirmação sobre se o titular do Titulo de Reserva de
Capacidade (TRC), sempre que apresente prova junto da DGEG do cumprimento das
obrigações estabelecidas na Clausula 7ª, pode reaver a caução ou garantia bancária
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apresentada no momento da emissão do TRC e apresentar nova caução ou garantia bancária
apenas no valor correspondente ao somatório das percentagens pendentes de vencer à data?
Por exemplo, para uma potência de 100MVA, o adjudicatário apresenta uma garantia bancária
(ou equivalente) no valor de 6.000.000€ aquando da emissão do TRC e válida por um período
de 50 meses. Na altura da apresentação da apresentação de prova sobre a obtenção dos
direitos sobre terrenos do centro electroprodutor, o titular do TRC poderá recuperar a
garantia bancária apresentada inicialmente e apresentar uma nova no valor de 4.500.000€
pelo mesmo período de tempo?
Esclarecimento n.º 53
A DGEG libera a caução, reduzindo-a nas percentagens fixadas na Cláusula 8.ª do Caderno
de Encargos, à medida que for sendo comprovado o cumprimento das obrigações da
Cláusula 7.ª.
O modo de efetivação desta liberação parcial da caução pode ser, entre outros, o descrito
na pergunta, desde que a nova caução respeite o Caderno de Encargos.
54. De acordo com o definido na clausula 13ª, pede-se confirmação de que as isenções ai definidas
e salvo alteração legislativa e/ou regulamentar em sentido contrário são válida para todo o
período de funcionamento do centro electroprodutor ou se apenas para os primeiros 15 anos
de exploração do centro.
Esclarecimento n.º 54
Os Centros Electroprodutores estão isentos dos custos identificados na Cláusula 13.ª do
Caderno de Encargos, salvo alteração legislativa ou regulamentar aos regimes jurídicos
aplicáveis.
55. De acordo com o definido no nº 2 da cláusula 16ª, o titular do TRC compromete-se a liquidar
o valor resultante da diferença (quando positiva) entre preço de fecho do mercado diário afeto
à área portuguesa do MIBEL e o custo marginal de uma CTCC (strike price) e multiplicado por
90% da capacidade de injeção na RESP adjudicada. No entanto, perguntamos se este valor de
strike price encontra-se já pré-definido para os 15 anos de validade do contrato e de acordo
com os valores da tabela 4 do Anexo V do Programa de Procedimento? Ou estes valores são
apenas indicativos e o strike price será calculado de forma dinâmica ao longo do período de
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15 anos? Em caso de ser calculado de forma dinâmica, solicita-se informação sobre as parcelas
e parâmetros considerados na fórmula de cálculo.
Esclarecimento n.º 55
Os preços de ativação do seguro (strike price) são os que constam da Tabela 4 do Apêndice
I do Anexo V do Programa do Procedimento (Regulamento de Licitação), para os 15 anos
de vigência do modelo de remuneração, não sendo objeto de qualquer atualização.
56. Pág. 25 do CE
“Para efeitos da determinação dos tipos C e D e aplicação dos respetivos requisitos técnicos à
instalação produtora, aplica-se o valor definido para a sua capacidade máxima (Pmáx). Esta, de acordo
com a definição do Regulamento 2016/631 é a potência ativa máxima que pode ser injetada em
contínuo no ponto de ligação à rede. No entanto, sendo a potência de ligação atribuída pelos
Operadores das Redes nos títulos de reserva de capacidade (TRC)1 estabelecida em MVA, e os tipos C
e D consagrados no referido Regulamento 2016/631 definidos em MW, o valor de Pmáx (MW), para
efeitos da determinação dos tipos C e D e aplicação dos respetivos requisitos técnicos, será considerado
igual2 ao valor da potência de ligação (MVA) atribuída nos TRC.”

This can have an impact in the price (for the amount of inverters and the size of the PV Plant
we could develop). I would like to understand better. They are doing a mix between European
Regulation and how Utilities in Portugal Works.
If Pmax (under European Regulation) is defined as the Apparent Power granted (under
"Operadores das Redes" TRC), the XX% of the maximum reactive power will be calculated
considering the Apparent Power (XX% of Sin stead of XX% of P). If it is true, do the Facilities
need to operate with this reservation of reactive power in any moment?
Esclarecimento n.º 56
A capacidade adjudicada no âmbito do Procedimento Concorrencial e que consta do
respetivo Título de Reserva de Capacidade, emitido pelo Operador de Rede competente,
é estabelecido em MVA (potência aparente).
Tal como referido na Nota 2 da Tabela 1, do Anexo I do Programa do Procedimento, a
“capacidade de receção disponível [MVA]”, deve ser entendida como a potência máxima
disponível para injeção na RESP, em Potência Aparente [MVA], correspondente à soma
vetorial da Potência Ativa [MW] e da Potência Reativa [Mvar].

22

Quando não seja exigida Potência Reativa ao Centro Electroprodutor solar pelo Operador
da Rede competente, o valor de Potência Ativa em MW é igual ao valor de Potência
Aparente em MVA (fator de potência igual a 1). Por outro lado, quando seja exigida
Potência Reativa [Mvar] ao Centro Electroprodutor solar pelo Operador da Rede
competente, o valor de Potência Ativa [MW] que poderá ser injetada na RESP,
corresponderá a um valor inferior à capacidade de receção disponível [MVA] indicada
para cada Lote, em função do ponto de funcionamento no perfil de capacidade de
fornecimento de potência reativa (vide Figuras 14 e 15 do Anexo I do Caderno de
Encargos).
No caso mais adverso para ligações à RESP, o valor de potência ativa em MW
corresponderá a 92,85% ou a 92,53% do valor de potência aparente em MVA, consoante
se trate de ligação à RNT (fator de potência igual a 0,9285) ou à RND (fator de potência
igual a 0,9253), respetivamente.
Em qualquer dos casos, o Centro Electroprodutor solar tem de ser capaz de fornecer
potência reativa e de transitar, em tempos adequados, para qualquer ponto de
funcionamento no perfil de capacidade de fornecimento de potência reativa ilustrado nas
Figuras 14 e 15 do Anexo I do Caderno de Encargos.
Relativamente à questão do Pmax, potência ativa máxima que pode ser injetada na RESP
e que serve também para efeitos da definição dos requisitos técnicos aplicáveis aos
Centros Electroprodutores solares em função da sua classificação em categorias (tipos C
ou D), versus a Potência Aparente (em MVA) referida na Tabela 1, do Anexo I do Programa
do Procedimento, como Capacidade de receção disponível, e que constará no respetivo
título de reserva de capacidade, informa-se que deve ser tido em consideração o expresso
na página 25 do Anexo I do Caderno de Encargos.
Desta forma, e em resumo, para afeitos de dimensionamento mínimo dos inversores dos
Centros Electroprodutores solares e aplicabilidade das Figuras 14 e 15 do Anexo I do
Caderno de Encargos, o Pmax em MW será considerado igual à Potência Aparente (em
MVA) referida na Tabela 1, do Anexo I do Programa do Procedimento, como Capacidade
de receção disponível. No entanto, e de forma adicional, deve ser tida em consideração
também no dimensionamento dos inversores, a combinação de potência ativa e potência

23

reativa do Centro Electroprodutor, cuja soma vetorial não poderá exceder o valor
Capacidade de receção disponível (Potência Aparente em MVA).
57. Pág. 44 do CE
“𝐼𝑁 é a capacidade máxima à qual se refere Δ𝐼𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎”
(i)

I would like to clarify how to calculate IN. This is important to confirm that we can
avoid STAMTCOMs

(ii)

Is IN calculated with the apparent power granted by "Operadores das Redes"?
Esclarecimento n.º 57
O requisito tem como referência a norma EN 50549-2. A injeção rápida de corrente reativa
é definida como uma corrente adicional à situação de pré-defeito, de acordo com os
valores mínimos estabelecidos na Figura 11, do Anexo I do Caderno de Encargos, e até ao
limite da capacidade máxima do Centro Electroprodutor solar, devendo ser possível esta
injeção total reativa até ao valor limite de corrente do equipamento.
O IN é calculado tendo por base a potência a Potência Aparente (em MVA) referida na
Tabela 1, do Anexo I do Programa do Procedimento, como Capacidade de receção
disponível.

58. Pág. 52 do CE
“Salvo o disposto no ponto seguinte, todas as instalações de produção deverão assegurar
equipamentos no local e canais de comunicações redundantes diretamente ligados ao sistema
informático da GGS (Sacavém e Vermoim), por forma a que a observabilidade e controlabilidade
em tempo real se encontre garantida por parte do GGS;”

(i) We need to clarify if redundant means different technologies or 2 channels of the same
technology is properly.
(ii) Please, could you clarify if communication channel redundancy can be comply with 2
different channels of the same technology
Esclarecimento n.º 58
Serão necessários dois canais diferentes (um para Vermoim e outro para Sacavém), não
existindo requisito para que as tecnologias sejam diferentes.
59. Pág. 10 do CE – Cláusula 7ª, Ponto 2
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“Nos casos em que ao Titular do Direito tenha sido adjudicada reserva de capacidade de injeção na
RESP com sistema de armazenamento integrado, o Titular do Direito tem a obrigação de licenciar,
construir e iniciar a exploração de um Centro Eletroprodutor solar apto a produzir eletricidade
correspondente à reserva de capacidade que lhe tiver sido atribuída no âmbito do Procedimento
Concorrencial e um sistema de armazenamento com os seguintes requisitos de dimensionamento:
a) Uma potência mínima de 20% da potência de ligação adjudicada no âmbito do Procedimento;
b) Uma capacidade de armazenamento mínima correspondente à energia de pelo menos 1 hora à
potência nominal do conversor do sistema de armazenamento.”

(i) We need to clarify if here it is said that we have to install at least a storage of the 20% if
want to use it and with capacity of 1 hour.
(ii) In adittion, this 20% is consider inside tha MVA granted, or it is expected that the granted
value will be the 120%?
(iii) Could you clarify id the 20% of the Storage Power is included in the granted MVA or if this
20% could be consider as extra power?
Esclarecimento n.º 59
Nos termos do disposto no n.º 2 da Cláusula 7.ª do Caderno de Encargos, o sistema de
armazenamento tem de ter uma potência mínima de 20% da potência de ligação
adjudicada no âmbito do Procedimento e uma capacidade de armazenamento mínima
correspondente à energia de pelo menos 1 hora à potência nominal do conversor do
sistema de armazenamento.
A título ilustrativo, se a potência de injeção adjudicada no âmbito do Procedimento for
de 100 MVA, então a potência do sistema de armazenamento tem de ser, no mínimo, 20
MVA.
Não obstante, a energia elétrica carregada e/ou descarregada pelo sistema de
armazenamento, está limitada à capacidade de injeção na rede atribuída no âmbito do
Procedimento Concorrencial, no exemplo dado anteriormente, a 100 MVA.
60. Nos termos do ponto 2 da clª sexta, o Titular do Direito assume integralmente o risco de algum
dos pareceres, autorizações, decisões ou licenças ser recusado pelas autoridades
administrativas competentes, incluindo, entre outras, pela DGEG ou pelo Operador da RESP,
sem que isso constitua fundamento para a eliminação ou atenuação das obrigações e
responsabilidades que para si decorrem da lei e do presente Caderno de Encargos.” Numa
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situação em que o projeto não venha a ser construído por impossibilidade de licenciamento a
garantia bancária também será executada?
Esclarecimento n.º 60
Sim.
61. No âmbito da minuta do Contrato de Disponibilidade (Anexo III do Caderno de Encargos),
solicita-se esclarecimento se o “Adjudicatário” corresponde ao concorrente adjudicatário/
agrupamento adjudicatário ou à sociedade comercial constituída pelo concorrente
adjudicatário/agrupamento adjudicatário.
Esclarecimento n.º 61
De acordo com a alínea a) do nº 2 da Cláusula 2ª do Anexo III do Caderno de Encargos, o
adjudicatário é “o titular dos direitos de utilização da reserva de capacidade de injeção
em determinados pontos de ligação à RESP, relativos a lotes, atribuídos no âmbito do
Procedimento, para energia elétrica produzida em Centro Eletroprodutor solar”.
C – GERAIS
62. No caso de uma entidade pretender participar do presente Procedimento Concorrencial a um
determinado Lote e que coincide com um pedido de TRC com acordo e para o qual já tem
submetido todos os elementos definidos no Termo de Referência para a avaliação dos pedidos
e no caso de lhe ser atribuído TRC no âmbito do presente Procedimento Concorrencial para
essa mesma subestação, pode o promotor posteriormente alterar a capacidade de ligação
solicitada através do pedido de TRC com acordo e sem perder a classificação atribuída ao
pedido? Em alternativa, pode o promotor modificar os limites dos terrenos considerados para
concretização do projeto a sair do pedido de TRC com acordo e assim concretizar a totalidade
do somatório das potências de ligação adjudicada em Leilão e atribuída no âmbito de pedido
de TRC com acordo?
Esclarecimento n.º 62
A pergunta tem subjacente a pré-compreensão de que há (ou pode haver) concorrência
entre as potências disponibilizadas no âmbito do atual Procedimento Concorrencial e as
afetas a Acordos com o Operador de Rede competente, pressuposto que não é correto,
não existindo sobreposição.
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63. Para uma certa capacidade de receção atribuída no âmbito do presente Procedimento
Concorrencial, caso a entidade adjudicatária de determinado lote decida apresentar diversos
terrenos, não necessariamente contíguos e que, eventualmente poderão constituir projetos
independentes, como será tratada a questão da subestação coletora? Serão seguidos os
critérios publicados no documento “ESCLARECIMENTOS Sobre Questões Técnicas de Ligação
às Subestações da RESP. Afetas aos Lotes Adjudicados no Âmbito dos Leilões de Julho de
2019”, de março 2020.
Esclarecimento n.º 63
As potências de injeção na RESP previstas na Tabela 1 do Anexo I do Programa do
Procedimento não são cindíveis e não dão lugar a “projetos independentes”.
De resto, remete-se para a resposta dada no Esclarecimento n.º 1 e, no respeitante às
condições técnicas de ligação à RESP, aos Esclarecimentos de março/2020 citados na
pergunta.
64. Relativamente aos “Ancillary Services Market” referidos pela AFRY não encontrámos
definições nem como seriam pagos estes “serviços” ao/pelo sistema. Está previsto algum
pagamento pelos serviços aportados nomeadamente qualidade de energia, redução de picos
de consumo, capacidade de resposta instantânea das baterias, etc. para a capacidade
instalada no sistema Storage? Por outro lado existem algumas taxas ou “portagens“ previstas
pelo facto de ser possível carregar as baterias do lado da rede e posteriormente vender essa
capacidade acumulada e vertê-la para a rede? Ou estariam isentas pela aportação dos
benefícios que trazem ao sistema?
Esclarecimento n.º 64
Nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 da Cláusula 12.ª do Caderno de Encargos, o sistema
de armazenamento pode participar no mercado de serviços de sistema, de forma
autónoma ao Centro Electroprodutor solar, nos termos previstos no MPGGS, aprovado
pela ERSE.
Nos termos da regulamentação atualmente em vigor, apenas o processo de resolução de
restrições técnicas, o mercado de banda de regulação secundária e o mercado de reserva
de regulação são remunerados, com base nas ofertas submetidas pelos participantes e de
acordo com o critério do menor encargo para o sistema.
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A matéria das tarifas de acesso à rede encontra-se vertida no Regulamento Tarifário,
aprovado pela ERSE.
65. Tendo em atenção que este leilão é para ter acesso a uma determinada capacidade de receção
disponível numa determinada subestação onde estão a ser aferidos 3 métodos comparáveis
por um VAL, será possível, caso o vencedor de um Lote e lhe ser atribuído esse lote pela
“compensação fixa ao SEN” ou “Premio variável por diferenças” poder mais tarde instalar as
baterias quando quiser a seu critério técnico-económico no ponto atribuído pelo Leilão e
poder ter acesso a:
(i) Comprar e Vender Energia à rede quando mais lhe convier
(ii) Ser pago pelos serviços que aporta ao sistema:
i.

Qualidade de energia,

ii.

Redução de picos de consumo,

iii. Capacidade de resposta instantânea das baterias
iv. Outros
Esclarecimento n.º 65
Nos termos da legislação em vigor, os Titulares dos Direitos podem instalar um sistema
de armazenamento, desde que a respetiva exploração comercial não viole as obrigações
decorrentes do Caderno de Encargos.
Concretamente, nos casos de reserva de capacidade de injeção na RESP adjudicada no
modelo de remuneração “Prémio Variável por Diferenças”, o Titular do Direito deve
assegurar a prioridade de injeção na RESP da totalidade da eletricidade que o Centro
Electroprodutor solar fotovoltaico pode produzir de acordo com o perfil de geração da
respetiva instalação definido nos termos da metodologia a publicitar no sítio da Internet
da DGEG.
Em todo o caso, os sistemas de armazenamento ficarão sujeitos ao enquadramento legal,
regulamentar e regulatório em vigor.
66. A possibilidade e as vantagens dos sistemas de armazenamento de baterias nomeadamente
tudo o que aportam tecnicamente ao sistema, e também o facto de ser possível comprar e
vender energia para as carregar quando mais convier ao promotor, serão objeto de legislação
específica para o objeto deste Leilão e também para outras possíveis futuras aplicações?
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Esclarecimento n.º 66
Esta questão não configura um pedido de esclarecimento às peças do procedimento.

Lisboa, 7 de junho de 2020.

O Júri do Procedimento
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