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PROPOSTA DE LIMIARES DE CAPACIDADE MÁXIMA RELATIVOS 

AOS MÓDULOS GERADORES DOS TIPOS B, C E D 

– Princípios técnicos, conforme proposta da REN – 

 

Código de rede relativo a requisitos de ligação de geradores de electricidade à rede 

Regulamento (UE) 2016/631 

 

O Regulamento (UE) 2016/631, encontra-se em vigor desde 17/05/2016. De acordo com as 

disposições deste regulamento, são atribuídas responsabilidades ao Operador da Rede de 

Transporte (ORT) competente, REN – Rede Eléctrica Nacional, no que respeita às propostas 

dos limiares de capacidade máxima relativos aos módulos geradores dos tipos B, C e D. 

De acordo com o Artigo 5.º de regulamento, as propostas dos limiares de capacidade máxima 

relativos aos módulos geradores dos tipos B, C e D estão sujeitas a aprovação pela entidade 

competente, a Direcção Geral de Energia e Geologia. Ao formular as propostas, o ORT 

competente deve coordenar-se com os ORT adjacentes e os Operadores de Rede de 

Distribuição (ORD) e deve realizar uma consulta pública, a qual, em conformidade com o Artigo 

10.º, deverá decorrer durante um período não inferior a um mês. 

Os módulos geradores com ponto de ligação a 110kV ou superior serão do tipo D. A tabela 

seguinte contém os limites máximos aplicáveis em cada zona síncrona para a determinação da 

significância dos módulos geradores em função da sua capacidade máxima. O sistema 

português está incluído na zona síncrona ‘Europa Continental’. 

 

Zonas síncronas 

Limite do limiar de 

capacidade máxima a 

partir do qual um 

módulo gerador é de 

tipo B 

Limite do limiar de 

capacidade máxima a 

partir do qual um 

módulo gerador é de 

tipo C 

Limite do limiar de 

capacidade máxima a 

partir do qual um 

módulo gerador é de 

tipo D 

Europa 

Continental 
1 MW 50 MW 75 MW 

Grã-Bretanha 1 MW 50 MW 75 MW 

Nórdica 1.5 MW 10 MW 30 MW 

Irlanda e Irlanda 

do Norte 
0.1 MW 5 MW 10 MW 

Báltica 0.5 MW 10 MW 15 MW 
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Ao realizar a proposta dos limiares de capacidade máxima, agora colocada em consulta 

pública, foram incorporados os seguintes princípios: 

 Estabelecer as bases para potenciar e alargar o nível de integração de Fontes de 

Energia Renovável (FER) em Portugal tendo em conta as características fortemente 

renováveis do mix energético português actual e futuro. 

 Salvaguardar a segurança e operabilidade do sistema eléctrico. As capacidades 

técnicas dos geradores são um componente essencial para a segurança das redes. 

 Assegurar uma equilibrada aplicação de requisitos entre os diversos tipos de 

geradores. As soluções do sistema deverão ser partilhadas tendo em conta as 

capacidades e dimensão de cada gerador. 

 Coerência com os objectivos estabelecidos a nível Europeu para a descarbonização do 

sector energético. Este objectivo compreende a necessidade de actualizar ou mesmo 

desenvolver novas estratégias para que o sistema eléctrico Europeu possa continuar a 

assegurar a operabilidade futura e a segurança de abastecimento aos seus 

utilizadores.  

 

A proposta da REN para os limiares de capacidade máxima a estabelecer de acordo com o 

Artigo 5.º, consiste em: 

 

Tipo A 

Geradores com ponto de ligação abaixo de 110kV e 

capacidade máxima igual ou superior a 0,8 kW e inferior a 1 MW 

(geradores com capacidade máxima igual ou superior a 15kW deverão possuir 

capacidade de suportar cavas de tensão) 

Tipo B 
Geradores com ponto de ligação abaixo de 110kV e 

capacidade máxima igual ou superior a 1 MW e inferior a 10 MW 

Tipo C 
Geradores com ponto de ligação abaixo de 110kV e 

capacidade máxima igual ou superior a 10 MW e inferior a 45 MW 

Tipo D 
Geradores com ponto de ligação igual ou acima de 110kV ou 

capacidade máxima igual ou superior a 45 MW 

 

 

 


