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NOTA INFORMATIVA 

ESTATUTO DO CLIENTE ELETROINTENSIVO 

(Portaria n.º 112/2022, de 14 de março) 

 

No dia 14 de março de 2022, foi publicada em Diário da República, Série I, a Portaria 

n.º 112/2022, que regulamenta o Estatuto do Cliente Eletrointensivo. 

 

O Decreto-lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, que veio estabelecer a organização e o 

funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, introduziu o regime do Cliente 

Eletrointensivo, aplicável a instalações de consumo intensivo de energia elétrica que 

estejam expostas ao comércio internacional. 

 

O Estatuto do Cliente Eletrointensivo tem em vista conferir, através de medidas de apoio 

de redução de preços e de acesso à energia, condições de maior igualdade em matéria 

de concorrência face às instalações de natureza idêntica que operam noutros Estados-

Membros da União Europeia. 

 

A presente portaria vem concretizar quais os requisitos para a obtenção do Estatuto 

do Cliente Eletrointensivo e as decorrentes obrigações e medidas de apoio. 

 

 

1) Requisitos de elegibilidade 

A obtenção do Estatuto do Cliente Eletrointensivo depende da verificação de um 

conjunto de requisitos, previstos no Decreto-lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, e 

regulamentados na presente portaria, designadamente: 

 

a. Relativamente às instalações de consumo para as quais é requerido o estatuto, o 

registo de um consumo anual de energia elétrica igual ou superior a 20 GWh e um 

consumo anual nos períodos horários de vazio normal e supervazio igual ou superior 
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a 40% do consumo anual de energia elétrica, incluindo a energia proveniente de 

autoconsumo e serviços de sistema, em, pelo menos, dois dos últimos três anos; 

 

b. O registo de um grau de eletrointensidade anual igual ou superior a 1 kWh/€ de 

valor acrescentado bruto (VAB), pela média aritmética dos últimos três anos, 

calculado através da fórmula prevista no n.º 2 do artigo 2.º da presente portaria; 

 

c. A integração do interessado nos setores de atividade identificados no anexo 3 ou 

anexo 5 da Comunicação da Comissão Europeia 2014/C 200/01 sobre as 

«Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à energia 2014-

2020»; 

 

d. A ligação à rede de MAT, AT ou MT; 

 

e. O cumprimento dos requisitos estabelecidos no âmbito do CELE ou do Sistema de 

Gestão dos Consumos Intensivos de Energia, em conformidade com o disposto nos 

respetivos regimes jurídicos. 

 

 

2) Obtenção do estatuto 

O Estatuto do Cliente Eletrointensivo é atribuído por meio de contrato de adesão, sendo 

que o pedido de adesão é apresentado pelo interessado à DGEG até ao dia 15 de junho 

de cada ano e instruído com os elementos de informação constantes do Anexo à 

presente portaria, que permitem verificar o cumprimento dos requisitos de 

elegibilidade. 

 
Para validar o cumprimento dos requisitos, cabe à DGEG remeter os pedidos de adesão, 

desagregados por instalação de consumo, no prazo de 10 dias: 

 

a. Ao Gestor Global do Sistema Elétrico Nacional (GGS) para a obtenção dos dados dos 

consumos dos clientes elegíveis ligados à rede de MTA; 
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b. Ao operador da rede de distribuição em MT e AT, para a obtenção dos dados dos 

consumos dos respetivos clientes elegíveis. 

 

Nos termos do Decreto-lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, a DGEG deve notificar o 

resultado (favorável ou desfavorável) ao requerente, no prazo de 30 dias a contar da 

receção dos elementos solicitados, e enviar a respetiva minuta do contrato de adesão 

nos 5 dias seguintes. Uma vez recebida a minuta, o requerente tem 5 dias para a 

devolver devidamente preenchida. 

 

O contrato de adesão vigora durante o ano civil subsequente à apresentação do 

pedido, podendo ser renovado por igual período. Para tal, o interessado terá de 

submeter um pedido de renovação à DGEG até ao dia 15 de junho, acompanhado dos 

elementos de informação necessários para a verificação do cumprimento dos níveis 

exigidos de consumo anual de energia elétrica e de grau de eletrointensidade. 

 

 

3) Obrigações 

Com a aquisição do Estatuto do Cliente Eletrointensivo, as instalações de consumo ficam 

sujeitas ao cumprimento cumulativo das seguintes obrigações: 

 

a. Instalação dos equipamentos de medida, registo e controlo que garantam a 

monitorização e verificação das exigências de consumo, que: 

i. Cumprem os termos técnicos a definir pelo GGS; 

ii. Observem uma taxa de disponibilidade mínima de 90 % em cada ano. 

 

b. Instalação de um relé de deslastre por frequência, cujos ajustes são determinados 

pelo GGS, constituindo um escalão de deslastre prévio ao estabelecido para o resto 

dos consumidores. A instalação do relé de deslastre por frequência deve ser 

efetuada por forma a evitar a perda de geração para instalações consumidoras que 
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tenham associada uma instalação de cogeração ou uma unidade de produção para 

autoconsumo. 

 

c. Implementação de um sistema de gestão de energia, num prazo máximo de três 

anos após a adesão da instalação ao Estatuto do Consumidor Eletrointensivo, que 

seja auditável e certificado segundo a norma EN ISO 50001:2018 ou sua sucessora 

por um organismo de certificação acreditado pelo IPAC, I. P., para o efeito. 

 

 

4) Medidas de apoio 

As instalações de consumo que obtiveram o Estatuto do Cliente Eletrointensivo têm 

direito às seguintes medidas de apoio: 

 

a. Redução total ou parcial, com o limite mínimo de 75%, dos CIEG no consumo 

proveniente da RESP. Para este efeito, os clientes eletrointensivos ficam isentos do 

pagamento do sobrecusto da produção em regime especial a partir de fontes de 

energia renovável, nos termos a operacionalizar pela ERSE. 

 

b. Isenção total dos encargos correspondentes aos CIEG no autoconsumo (na 

componente de energia elétrica autoconsumida e veiculada através da RESP). Para 

este efeito, são aplicáveis aos clientes eletrointensivos as tarifas de acesso às redes 

aprovadas pela ERSE, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 212.º do Decreto-

lei n.º 15/2022, de 14 de janeiro, considerando esta isenção total. 

 

c. Isenção da aplicação dos critérios de proximidade entre a UPAC e a localização da 

instalação de consumo, previstos no artigo 83.º do Decreto-lei n.º 15/2022, de 14 

de janeiro; 

 

d. Compensação, quando aplicável, dos custos indiretos de CO2 para as empresas 

abrangidas pelo CELE sujeitas a um risco elevado de fuga de carbono nos termos 



 
 
 
 
 

 

A presente informação não pretende ser exaustiva nem substituir os textos legais originais enunciados, pelo 
que os seus destinatários deverão sempre procurar confirmar os respetivos dados, nem poderá ser entendida 
como substituindo o aconselhamento jurídico em função das circunstâncias de cada caso concreto. 

do Decreto-lei n.º 12/2020, de 6 de abril, e demais regulamentação nacional 

aplicável; 

 

e. Acesso a um mecanismo de cobertura de risco, por conta do Estado, na aquisição 

de eletricidade proveniente de fontes de energia renováveis através de contratos 

de longa duração. Este mecanismo tem em vista assegurar o pagamento do preço 

de aquisição a médio e longo prazo de eletricidade através de contratos bilaterais 

de duração igual ou superior a 5 anos. Como tal, a cobertura de risco reveste a forma 

de garantia, celebrada através de contrato entre o Cliente Eletrointensivo e o Banco 

Português do Fomento (Gestor). O contrato deve abranger, no mínimo, 10 % do 

consumo anual dos operadores, estando sujeito ao cumprimento das regras 

europeias aplicáveis em matéria de auxílios de Estado. 

 

A presente portaria entra em vigor a 15 de março de 2022. Todavia, as medidas de 

redução de encargos e o mecanismo de cobertura de risco apenas produzem efeitos 

após a respetiva aprovação por parte da Comissão Europeia. 


