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DGE 

DIRECÇÃO GERAL DA ENERGIA 

  

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E EMPREGO     



Decreto-lei nº1/2011 (revisão de 3/2014) :Incentivos 

ao desenvolvimento das energias renováveis  
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Procedimentos especiais para o licenciamento de projetos de energias 

renováveis:  
  a) Regime Geral (IPP e Auto-Produtor)  

 Requer licenciamento  

 
  b) Regime para micro-produtores (até 100 kW)  

 Registo na DGE ;  

 

  c) Regime simplificado para projetos de eletrificação rural em zonas isoladas.  

 

Outras disposições relativos a:  
  Planeamento energético e ordenamento do território,  

Incentivos Fiscais (revogado pelo novo código benefícios fiscais),  
Remuneração  
 



MICRO GERAÇÃO  EM CABO VERDE  

• Contribuir para uma geração renovável tecnicamente possível e 

economicamente viável  

• Reduzir o custo energético do sistema, tanto para do lado dos clientes, assim 

como do lado da concessionária    

• Reduzir a fatura energética das famílias 

• Reduzir a dependência dos combustíveis fosseis 
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OBJETIVOS 
 



SITUAÇÃO ACTUAL DE MICRO GERAÇÃO EM CABO VERDE 
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 Mais de 1MW instalado (tot) 

 Ausência de base de dados para 

registo de sistemas 

 Contadores bi-direcional para a 

contagem nos sistemas ligados à 

rede  

 Sistemas incompatíveis com a 

rede publica 

 Sistemas, na sua maioria, sem o 

enquadramento legal.  



REMUNERAÇÃO NO REGIME DE MICRO 

GERAÇÃO 
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• A tarifa de venda de eletricidade aplicável à microprodução é igual ao preço de 
energia para o consumidor final  

 
• O produtor não tem direito a vender, num determinado período, mais energia 

do que a consumida nesse mesmo período 
 
• A energia não vendida, nos termos do número anterior, é creditada em 

períodos posteriores 
 
• Os micro produtores estão isentos de fornecimento de energia reativa à rede.  
 



BARREIRAS PARA A MICRO GERAÇÃO EM 

CABO VERDE 
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• Acesso limitado ao financiamento local e falta de instrumentos de 

financiamento de investimentos em ER 

• Investimentos iniciais avultados com os equipamentos de ER 

• Falta de compreensão sobre que soluções são tecnicamente viáveis e 

comercialmente atraentes sob o atual quadro regulamentar  

• Inexistência de um sistema de certificação e acreditação de instaladores  

• Limitações técnicas da integração de produção variável de ER na rede 

• Falta de um minuta de contrato para a compra e venda de ER 

• “ELECTRA”- Empresa Nacional de Eletricidade e Água  

 
 



PROXIMOS PASSOS 
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• Criação de um modelo de contrato para a compra e venda de ER 

• Aprovação metodologia para calculo de Tarifas de compra de Energias 

Renováveis;  

• Criação de Sistema Nacional de Certificação de Edifícios, Aparelhos e 

Equipamentos 

• Aprovação de código de rede 

• Regulamentação do “Despacho”, função de gestão do acesso físico à rede 

pública em função de critérios técnicos e de ordem de méritos definidos pelo 

regulador 

• Consolidação e Reforço Institucional.  



 
 
 

OBRIGADO! 

MERCI! 

THANKS! 
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