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As Portarias n.os 284/2011 e 285/2011, ambas de 28 de Outubro, (“Portaria 

284/2011” e “Portaria 285/2011”) vieram rever em baixa o regime remuneratório 

bonificado aplicável à actividade de produção de energia eléctrica em regime de 

microprodução e miniprodução, respectivamente, justificando-se esta revisão 

com a implementação das medidas constantes do Memorando de Entendimento 

sobre as Condicionalidades de Política Económica e pelas orientações de política 

energética do programa do novo governo. 

No que diz respeito à actividade de produção de energia eléctrica em regime de 

microprodução, a Portaria 284/2001 vem aumentar os valores anuais da redução 

do respectivo regime remuneratório para € 54/MWh, aplicável ao período inicial 

de 8 anos, e para € 35/MWh, aplicável ao período subsequente de 7 anos, com 

efeitos a partir de 2012, inclusive. Cumpre salientar que o valor anual de redução 

das tarifas bonificadas se encontrava fixado, para ambos os períodos, em € 20/

MWh pelo Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 de Novembro (artigo 11.º). 

No que concerne a remuneração aplicável à actividade de produção de energia 

eléctrica em regime de miniprodução, a Portaria 285/2011 vem introduzir, por 

seu turno, uma redução anual das tarifas bonificadas de 14%, por contraposição 

ao disposto no Decreto-Lei n.º 34/2011, de 8 de Março (artigo 11.º), o qual 

prescrevia uma redução anual de apenas 7%. Esta alteração tem igualmente efeitos 

a partir de 2012, inclusive.
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As referidas portarias reduzem também os limites para as quotas anuais de 

potência. Assim, a quota anual de potência da microprodução é fixada em 10 MW 

e a quota anual de potência da miniprodução é fixada em 30 MW (contrastando, 

respectivamente, com as quotas de 25 MW e de 50 MW, fixadas no Decreto- 

-Lei n.º 363/2007, de 2 de Novembro, para a microprodução, e no Decreto-Lei 

34/2011, de 8 de Março, para a miniprodução). De igual modo, estes limites 

reportam-se já ao ano de 2012, inclusive.
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