
Termos de Referência - Acordos a celebrar com os Operadores da Rede para
atribuição de reserva de capacidade de injeção na RESP

 
O Decreto-Lei n.º 172/2006 de 23 de agosto com a redação que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.º 76/2019 de 3 de junho prevê a possibilidade de atribuição de
reserva de capacidade de injeção de potência mediante acordo a celebrar entre o
operador da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). 

Atento o amplo conjunto de pedidos apresentados para efeitos desta modalidade
(cerca de 400) e por forma a assegurar a viabilidade e exequibilidade dos mesmos,
foi publicado no passado dia 14.02.2019 no sítio da DGEG, um documento
denominado de "Termos de Referência" que visa definir os elementos instrutórios
necessários e bem assim os critérios a adotar pelos operadores da RESP
para a classificação/ponderação dos pedidos de Acordo. 

Os Termos de Referência aprovados pela DGEG entram em vigor no dia útil seguinte
ao da publicação no sítio (i.e. 17.02.2020) e aplicam-se aos pedidos pendentes que
não tenham recebido, do operador da RESP, o orçamento para a realização dos
estudos específicos. 

Os Termos de Referência pode ser consultados no seguinte endereço:
http://www.dgeg.gov.pt/
  
Elementos instrutórios 

Os requerentes devem apresentar os elementos instrutórios no prazo de 120 dias
úteis contados da aprovação dos Termos de Referência (podendo no entanto
beneficiar de prioridade caso apresentem os elementos instrutórios devidos no prazo
de 20 dias úteis). 

Encontram-se previstos no Anexo I do Termos de Referência e incluem entre outros,
a memória descritiva do projeto (descrição, cartografia, implantação e planta
cadastral), termo de responsabilidade subscrito por técnico habilitado que ateste a
conformidade do projeto com os planos municipais e intermunicipais em vigor,
informação prévia emitida pelo respetivo município e bem assim comprovativo do
direito de uso dos terrenos para implantação do centro electroprodutor e
infraestruturas de ligação à RESP (escritura de compra e venda, arrendamento,
entre outros).  

Critérios/ponderação

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Lvq2g0QtEuh9OLt8AGIOAiKbr12i4e__YmVcLYmkg7yJi8nCzNr6rOhDxcTDdYmKwO350z9gTOAHI1GO8mUwZQsw2iMJ6LSrHXxqC4rHVa9mACrNCYACdDc8HT2-uKvb3w8SO8jRt2O8xo_HlcC9WYRN78i86lMpW7anaxVwJgI=&c=&ch=


  
Nos termos do Anexo II dos Termos de Referência são os seguintes os fatores de
ponderação a considerar: 

Após classificação dos pedidos de Acordo (só são admitidos pedidos que obtiverem
um mínimo de 3 ou mais pontos) e ordenação de forma descendente, os operadores
da RESP enviam as propostas para a realização dos estudos específicos para os
requerentes pela ordenação obtida. Em caso de empate, tem prevalência o pedido
que obtiver maior pontuação na alínea a) acima (aproveitamento de infraestruturas
de rede, existentes ou previstas, i.e. linhas, subestações ou outros) ou, caso
subsista o pedido que tiver sido apresentado em primeiro lugar. 

_______________________________________________________________ 
      
Terms of Reference - Agreements with network operator for the issuance of

a title of reservation of grid capacity

Context

As per Decree-Law no. 172/2006 of 23 August as amended by Decree-Law no.
76/2019 of 3 June, the issuance of a title of reservation of grid capacity shall be
prior to granting the production license and can be made through an agreement with
the network operator. 

Considering the number of requests for this modality (over 400 requests) and in



order to assure their viability and feasibility of the same, the General Directorate of
Energy and Geology (DGEG) has approved and published on 17 February, the Terms
of Reference containing requirements and criteria for the granting of grid capacity
titles in this modality.

The Terms of Reference enter into force within the working day after its publication
on DGEG website (i.e. 17.02.2020) and apply to pending requests which have not
received up to date, from the network operator, the budget for the execution of
Specific Studies. 

The Terms of Reference are available here:  http://www.dgeg.gov.pt/

Support documents 

According to the Terms of Reference, the support documents shall be submitted
within 120 working days from the approval of the Terms of Reference (in case the
support documents are duly submitted within 20 working shall benefit of priority). 

The support documents are duly foreseen in Annex I of the Terms of Reference and
shall include: descriptive memory of the project (description, cartography,
implantation and cadastral plant), term of responsibility subscribed by a technical
duly qualified which testifies the compliance of the project (plant and the RESP
connection infrastructures) with the municipal plans or intermunicipal plans inforce,
prior information issued by the respective municipality and evidence of the right to
use the plot for the implementation of the plant and RESP connection infrastructures
(public deed of sale/purchase, lease agreement, among other. 

Ranking criteria 

According to Annex II of the Terms of Reference the applicable criteria shall be as
follows: 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001Lvq2g0QtEuh9OLt8AGIOAiKbr12i4e__YmVcLYmkg7yJi8nCzNr6rOhDxcTDdYmKwO350z9gTOAHI1GO8mUwZQsw2iMJ6LSrHXxqC4rHVa9mACrNCYACdDc8HT2-uKvb3w8SO8jRt2O8xo_HlcC9WYRN78i86lMpW7anaxVwJgI=&c=&ch=


After duly ranked (shall only be admitted requests with a minimum of 3 points or
more), the network operator shall send the proposals/budget for the execution of
the Specific Studies. In case of draw, the best rank on the criteria set for below in
no. 1 a) (use of the network infrastructure, existing or foreseen) shall be selected
and if the draw subsists shall be considered the request submitted firstly.
 _______________________________________________________________ 
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