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Proposta da Revisão da Lei de Electricidade 
 
Havendo necessidade de adequar o regime 
jurídico geral do sector de energia eléctrica da 
República de Moçambique, em resultado do 
actual contexto que caracteriza o sector 
energético a nível nacional, regional e 
internacional, associado à evolução tecnológica e 
financeira voltada ao aproveitamento de novas 
fontes de energia, a presente Lei tem como 
objectivo acelerar o acesso universal à energia e 
promover a competitividade, o investimento, a 
eficiência e sustentabilidade das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica. 
 
Este marco legal consolida os princípios de 
organização e funcionamento do Sector Eléctrico 
Nacional, as regras gerais aplicáveis ao exercício 
das actividades de fornecimento de energia 
eléctrica, nomeadamente a produção, transporte, 
distribuição, comercialização, a prestação de 
serviços energéticos e o consumo, bem como a 
importação e exportação de energia eléctrica, 
tendo por finalidade promover o acesso à energia 
eléctrica a um número cada vez maior de 
cidadãos. 
 
Assim, ao abrigo do disposto no número 1 do 
artigo 179 da Constituição da República, a 
Assembleia da República determina: 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
Artigo 1 
 (Definições) 
Para os efeitos da presente Lei, o significado dos 
termos e expressões usados consta do glossário 
em anexo, que é parte integrante da mesma. 
 
 
Artigo 2 
(Âmbito) 
1. A presente Lei aplica-se: 

a) às actividades de fornecimento de 
energia eléctrica na República de 

 
 
Proposed Revision of the Electricity Law 
 
There being the need to adjust the general legal 
framework of the electrical energy sector of the 
Republic of Mozambique, as a result of the current 
context characterizing the energy sector at the 
national, regional and international level, 
associated with the technological and financial 
evolution taking advantage of new sources of 
energy, this Law has as its objective to accelerate 
universal access to energy and to promote 
competitiveness, investment, efficiency and 
sustainability of electrical energy supply activities. 
 
 
This legal framework consolidates the principles 
for the organization and operation of the National 
Electricity Sector, the general rules applicable to 
exercise of the electrical energy supply activities 
namely generation, transmission, distribution and 
sale, the provision of energy services and 
consumption, as well as the import and export of 
electrical energy, in order to promote access to 
electricity for an ever-greater number of citizens. 
 
 
 
Thus, pursuant to Article 179(1) of the 
Constitution of the Republic, the Assembly of the 
Republic orders as follows: 
 
CHAPTER I 
GENERAL PROVISIONS 
Article 1 
(Definitions) 
For the purposes of this law, the meaning of the 
terms and expressions used are set out in the 
attached glossary, which makes up an integral part 
of it. 
 
Article 2 
(Scope) 
1. This law applies to: 

a) electrical energy supply activities in the 
Republic of Mozambique, namely 
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Moçambique, nomeadamente a 
produção, transporte, distribuição, 
comercialização, incluindo a importação 
e exportação de energia eléctrica, bem 
como à prestação de serviços 
energéticos; e 

b) ao consumo de energia eléctrica. 
2. A energia atómica e respectivas utilizações 

são objecto de legislação específica. 
3. O uso e aproveitamento de fontes energéticas 

para fins diferentes da produção de energia 
eléctrica será objecto de legislação específica.  

 
 
Artigo 3 
(Objecto) 
A presente Lei tem como objecto definir: 

a) as regras gerais/política geral de 
organização do Sector Eléctrico Nacional e 
a administração do fornecimento de 
energia eléctrica, de serviços energéticos 
e do consumo; e 

b) o regime jurídico aplicável: 
i) à produção; 
ii) ao transporte; 
iii) à distribuição; 
iv) à comercialização de energia eléctrica 

incluindo a importação e exportação; 
v) ao consumo de energia eléctrica; 
vi) ao Operador da Rede Nacional de 

Transporte; 
vii) ao Operador Nacional do Mercado; e 
viii) à prestação de serviços energéticos. 

 
Artigo 4 
(Política e Estratégia do Sector Eléctrico Nacional) 
A política geral da organização do Sector Eléctrico 
Nacional e a administração do fornecimento de 
energia eléctrica visa: 
a) valorizar as fontes e potencialidades 

energéticas existentes e concorrer para o 
processo de desenvolvimento económico e 
social do País e da região;  

b) promover o acesso à energia eléctrica, 
mediante a conjugação de, entre outras, as 
seguintes medidas: 

generation, transmission, distribution, 
sale, including import and export of 
electrical energy, as well as the provision 
of energy services; and 

 
 
b) the consumption of electrical energy. 

2. Atomic energy and its respective uses are the 
subject of specific legislation. 

3. The use of and benefit from energy sources for 
purposes other than the production of 
electrical energy will be the subject of specific 
legislation. 

 
Article 3 
(Object) 
The objective of this law is to define: 

a) the general rules and policy for 
organization of the National Electricity 
Sector and the administration of the 
supply of electrical energy, energy 
services and consumption; and 

b) the legal framework applicable to: 
i) generation; 
ii) transmission; 
iii) distribution; 
iv) electrical energy sales, including 

import and export; 
v) electrical energy consumption; 
vi) the National Transmission Grid 

Operator; 
vii) the National Market Operator; and 
viii) the provision of energy services. 

 
Article 4 
(National Electricity Sector Policy and Strategy) 
The general policy for the organization of the 
National Electricity Sector and the administration 
of electrical energy supply is aimed at: 
a) taking advantage of the existing energy 

sources and potential and contributing to the 
process of economic and social development 
of the country and region; 

b) promoting access to electrical energy, through 
the combination of the following measures, 
among others: 
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i) a promoção de actividades de 
fornecimento de energia eléctrica dentro 
e fora da Rede Eléctrica Nacional; 

ii) a expansão da Rede Eléctrica Nacional a 
todo o País; 

iii) a instalação de mini-redes e a 
disponibilização de sistemas individuais 
para o fornecimento de energia eléctrica 
aos consumidores e a entidades não 
ligadas à Rede Eléctrica Nacional; e 
 

iv) estabelecer o serviço de acesso universal 
à energia eléctrica. 

c) garantir a segurança energética através de um 
fornecimento de energia eléctrica eficiente 
com qualidade e fiabilidade, aos 
consumidores, em termos justos e 
competitivos; 

d) assegurar a sustentabilidade no uso dos 
recursos e na preservação do ambiente; 

e) promover o uso diversificado de fontes de 
produção de energias novas e renováveis no 
fornecimento de energia eléctrica; 

f) assegurar a implementação de medidas de 
eficiência energética, incluindo incentivos 
fiscais e padrões de qualidade técnica; 
 

g) promover interligações e a comercialização de 
energia eléctrica no âmbito da Southern Africa 
Power Pool (SAPP) e outras instituições 
congéneres; 

h) empreender e assegurar a execução contínua 
do planeamento energético, especialmente 
através do mapeamento e desenvolvimento 
da matriz energética nacional, de forma a 
definir as prioridades nas alocações e uso 
sustentável dos recursos naturais utilizados na 
produção e na expansão do acesso à energia 
eléctrica; 

i) incentivar a utilização de tecnologias novas e 
alternativas para o fornecimento de energia 
eléctrica; 

j) promover o investimento e a participação do 
sector privado na realização das actividades 
de fornecimento de energia eléctrica, 
incluindo através da aprovação de um regime 
fiscal específico;  

i) promotion of electrical energy supply 
activities, inside and outside the 
National Electricity Grid; 

ii) expansion of the National Electricity 
Grid to the entire country; 

iii) installation of mini-grids and making 
available of individual systems for 
supply of electrical energy to the 
consumers and entities that are not 
connected to the National Electricity 
Grid; and 

iv) establishment of the electrical energy 
universal access service. 

c) guaranteeing energy security through an 
efficient supply of quality and reliable 
electrical energy to consumers on fair and 
competitive terms; 
 

d) ensuring sustainability in the use of resources 
and the preservation of the environment; 

e) promoting the diversified use of new and 
renewable energy generation sources in the 
supply of electrical energy; 

f) ensuring implementation of energy efficiency 
measures, including fiscal incentives and 
technical quality standards; 

g) promoting interconnections and the sale of 
electrical energy within the framework of the 
Southern Africa Power Pool (SAPP) and other 
similar institutions; 
 

h) undertaking and ensuring ongoing energy 
planning, in particular through mapping and 
development of the national energy matrix, so 
as to define priorities in the allocation and 
sustainable use of the natural resources used 
in generation, and in the expansion of access 
to electrical energy; 

 
i) providing incentives for the use of new and 

alternative technologies for electrical energy 
supply; 

j) promoting private sector investments and 
participation in performance of electrical 
energy supply activities, including through 
approval of a specific fiscal regime; 
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k) estabelecer uma articulação interinstitucional 
efectiva, visando a implementação das 
políticas e estratégia nacionais do sector e dos 
projectos do Sector Eléctrico Nacional; e 

l) divulgar dados sobre as potencialidades das 
fontes energéticas existentes para promover 
o envolvimento do empresariado nacional, 
incluindo comunidades locais, associações, 
cooperativas e demais investidores em 
projectos de fornecimento de energia 
eléctrica. 

 
Artigo 5 
(Papel do Estado) 
1. O Estado tem um papel determinante na 

formulação de políticas, estratégias, 
planeamento, organização e definição do 
quadro jurídico-regulatório do Sector Eléctrico 
Nacional, assegurando a participação de 
pessoas singulares e colectivas de direito 
público e privado no desenvolvimento, 
implementação e exploração das actividades 
de fornecimento de energia eléctrica com 
respeito pela protecção dos direitos e 
garantias dos cidadãos e prossecução do 
interesse público. 

2. O Estado, através das pessoas colectivas de 
direito público, pode participar no capital 
social do titular de autorização, nos casos em 
que se verifique a utilização de fundos 
públicos ou bens do património do Estado. 

 
Artigo 6 
(Princípios) 
1. A organização e a administração, bem como o 

exercício das actividades abrangidas pela 
presente Lei, obedecem aos seguintes 
princípios: 
a) racionalidade, actualidade e eficiência do 

mercado e dos meios a utilizar, desde a 
produção ao consumo; 
 

b) implementação de medidas de eficiência 
energética, sustentabilidade no uso dos 
recursos e preservação do ambiente; 
 

c) universalização do acesso com base no 
balanço entre um fornecimento fiável e 

k) establishing effective inter-institutional 
coordination, aimed at implementation of the 
national sector policies and strategy and 
National Electricity Sector projects; and 

l) disseminating data regarding the potential of 
existing energy sources in order to promote 
the involvement of the national business 
community, including local communities, 
associations, cooperatives and other investors 
in electrical energy supply projects. 
 
 

Article 5 
(Role of the State) 
1. The State has a decisive role to play in the 

formulation of policies, strategies, planning, 
organization and definition of the legal and 
regulatory framework for the National 
Electricity Sector, ensuring the participation of 
public and private law individuals and legal 
entities in the development, implementation 
and operation of electrical energy supply 
projects, respecting the protection of citizens’ 
rights and guarantees and pursuing the public 
interest. 
 

2. The State, through public law entities, may 
participate in the share capital of the holder of 
an authorization, in the cases in which there is 
the use of public funds or State owned assets. 

 
 

Article 6 
(Principles) 
1. The organization and administration, as well 

as exercise of the activities covered by this 
law, obey the following principles: 
 
a) rationality, actuality and efficiency of the 

market and of the means to be used, 
from generation through to 
consumption; 

b) implementation of measures for energy 
efficiency, sustainability in the use of 
resources and environmental 
conservation; 

c) providing universal access, based on a 
balance between reliable and accessible 
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acessível e um atendimento adequado à 
procura; 

d) concorrência justa para benefício do 
consumidor; 

e) acesso equitativo; 
f) imparcialidade e não discriminação; 
g) transparência e objectividade da 

regulação, das decisões e da actuação das 
entidades competentes, incluindo acesso 
público aos dados e informação; 

h) segurança, regularidade, qualidade e 
garantia de fornecimento; 

i) protecção dos consumidores; 
j) transparência e razoabilidade na definição 

de tarifas e preços, devendo estes reflectir 
os custos de investimento e operacionais, 
a capacidade sócio-económica do 
consumidor e estimular o uso eficiente da 
energia eléctrica;  

k) um regime fiscal que estimule ganhos de 
produtividade e eficiência e a simetria 
entre riscos e o retorno dos 
investimentos, potenciando a expansão 
do fornecimento de energia eléctrica; e 
 

l) a separação jurídica e/ou funcional entre 
as actividades de produção, transporte, 
distribuição e comercialização de energia 
eléctrica, incluindo importação e 
exportação de energia eléctrica, bem 
como entre as actividades desenvolvidas 
pelo Operador da Rede Nacional de 
Transporte, o Operador Nacional do 
Mercado e as demais actividades de 
fornecimento de energia eléctrica;  

2. Para efeitos da presente Lei e sem prejuízo do 
regime jurídico aplicável à dominialidade 
pública das águas, do gás natural destinado ao 
desenvolvimento do mercado nacional e do 
carvão requisitado para uso na indústria local, 
a produção de energia eléctrica não se sujeita 
ao regime do domínio público. 

 
 
Artigo 7 
(Planeamento Energético) 
Com vista a promover e assegurar o fornecimento 
de energia eléctrica fiável e de qualidade, visando 

supply and adequate response to 
demand; 

d) fair competition, to the benefit of the 
consumer; 

e) equitable access; 
f) impartiality and non-discrimination; 
g) transparency and objectivity in 

regulation and in the decisions and action 
of the competent authorities, including 
public access to data and information; 

h) security, regularity, quality and 
guarantee of supply; 

i) consumer protection; 
j) transparency and reasonableness in the 

definition of tariffs and prices, which shall 
reflect investment and operating costs 
and the socio-economic capacity of the 
consumer, and stimulate efficient use of 
electrical energy; 

k) a fiscal regime that stimulates 
productivity and efficiency 
improvements and symmetry between 
risks and return on investments, 
maximizing the expansion of electrical 
energy supply; and 

l) the legal and/or functional separation 
between the activities of electrical 
energy generation, transmission, 
distribution and sale, including electrical 
energy import and export, as well as 
between the activities undertaken by the 
operator of the National Transmission 
Grid, the National Market Operator and 
the other electrical energy supply 
activities; 

2. For the purposes of this law, and without 
prejudice to the legal framework applicable to 
the public domain ownership (dominialidade) 
of water, of natural gas directed to 
development of the domestic market and of 
coal requisitioned for use in local industry, the 
generation of electrical energy is not subject 
to the public domain regime of the State. 
 

Article 7 
(Energy Planning) 
With a view to promoting and ensuring the supply 
of reliable and quality electrical energy, looking to 
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alcançar o acesso universal à energia eléctrica, 
compete ao planeamento energético:  
a) elaborar e actualizar o Plano Director 

Integrado de Infraestruturas de Electricidade; 
b) elaborar e publicar estudos, projecções e 

planos anuais e plurianuais da matriz 
energética nacional, incluindo o balanço 
energético anual nacional; 

c) assegurar e manter actualizado o 
mapeamento do potencial energético; 

d) garantir o planeamento das reservas 
energéticas estratégicas para o País; 

e) acompanhar a execução de projectos de 
fornecimento de energia eléctrica; 

f) promover e realizar estudos do mercado 
energético; 

g) realizar estudos de impacto socio-económico, 
viabilidade técnico-económico e sócio-
ambiental, bem como modelos de negócio, 
com vista ao aproveitamento eficiente e eficaz 
das fontes energéticas destinadas ao 
desenvolvimento do mercado nacional; 

h) desenvolver estudos e projectos para avaliar e 
fomentar a utilização de fontes energéticas 
novas e renováveis e de medidas de eficiência 
energética; 

i) definir prioridades no uso de fontes 
energéticos, bem como nos projectos a 
implementar; 

j) contribuir para a integração e cooperação 
regional na área da energia eléctrica; 

k) contribuir para o estabelecimento de 
parcerias, acordos de cooperação técnica e 
outras actividades com instituições nacionais 
e internacionais; 

l) articular com instituições e/ou entidades 
competentes, partilhando dados e 
informações no âmbito das suas 
competências; e 

m) em articulação com a Autoridade Reguladora 
de Energia, publicar no cadastro energético, 
dados, estudos realizados e demais 
informação relevante. 

 
Artigo 8 
(Regulação do Sector Eléctrico Nacional) 
1. A regulação do Sector Eléctrico Nacional tem 

por finalidade assegurar a eficiência e a 

achieve universal access to electrical energy, 
energy planning is competent to: 
a) draw up and update the Integrated Master 

Plan for Electricity Infrastructure; 
b) draw up and publish studies, projections and 

annual and multi-year projections and plans 
for the national energy matrix, including the 
annual national energy audit; 

c) undertake and keep updated the mapping of 
the energy potential; 

d) guarantee the planning of the strategic energy 
reserves for the country; 

e) monitor the execution of electrical energy 
supply projects; 

f) promote and carry out energy market studies; 
 

g) carry out studies of socio-economic impact, 
technical-economic and socio-environmental 
feasibility, as well as business models, with a 
view to the efficient and effective exploitation 
of the energy sources directed to 
development of the domestic market; 

h) undertake studies and projects to assess and 
promote the use of new and renewable 
energy sources and energy efficiency 
measures; 

i) define priorities in the use of energy 
resources, as well as in the projects to be 
implemented; 

j) contribute to regional integration and 
cooperation in the area of electrical energy; 

k) contribute to the establishment of 
partnerships, technical cooperation 
agreements and other activities with national 
and international institutions; 

l) coordinate with relevant institutions and/or 
competent authorities, sharing data and 
information within the limits of its powers; 
and 

m) in coordination with the Energy Regulatory 
Authority, publish data, studies carried out 
and other relevant information in the energy 
register (cadastro energético). 
 

Article 8 
(Regulation of the National Electricity Sector) 
1. The objective of regulation of the National 

Electrical Sector is to ensure the efficiency and 
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racionalidade das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica, bem como 
o consumo de energia eléctrica, em termos 
objectivos, transparentes, não 
discriminatórios e concorrenciais. 

2. A regulação do Sector Eléctrico Nacional ao 
abrigo da presente Lei é exercida pela 
Autoridade Reguladora de Energia, criada pela 
Lei no 11/2017, de 8 de Setembro. 

 
 
Artigo 9 
(Competências do Conselho de Ministros) 
1. Compete ao Conselho de Ministros: 

 
a) definir a política e estratégia do Sector 

Eléctrico Nacional, bem como a sua 
organização e funcionamento, com vista 
ao estabelecimento de um mercado 
competitivo, eficiente, seguro e 
ambientalmente sustentável; 

b) definir as competências para a realização 
do planeamento energético do Sector 
Eléctrico Nacional; 

c) definir as competências e os 
procedimentos relativos às autorizações e 
registo para o exercício das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica, 
incluindo a sua delegação em observância 
da lei aplicável; 

d) aprovar os regulamentos 
complementares relativos ao exercício 
das actividades de fornecimento de 
energia eléctrica; 

e) definir e promover a contribuição das 
fontes energéticas de forma sustentável;  

f) assegurar a coordenação e articulação 
interinstitucional entre as diversas 
entidades competentes, com o objectivo 
de assegurar a efectiva implementação 
das actividades previstas na presente Lei; 

g) a separação jurídica e/ou funcional entre 
as actividades de produção, transporte, 
distribuição e comercialização de energia 
eléctrica, incluindo importação e 
exportação de energia eléctrica, bem 
como entre as actividades desenvolvidas 
pelo Operador da Rede Nacional de 

rationality of electrical energy supply activities 
and electrical energy consumption, on terms 
that are objective, transparent, non-
discriminatory and competitive. 
 

2. Regulation of the National Electrical Sector 
under the terms of the present law is 
exercised by the Energy Regulatory Authority 
(ARENE), created by Law 11/2017 of 8 
September. 
 

Article 9 
(Competencies of the Council of Ministers) 
1. The Council of Ministers shall have the 

competency to: 
a) define the policy and strategy of the 

National Electricity Sector, as well as its 
organization and operation, with a view 
to the establishment of a market that is 
competitive, efficient, secure and 
environmentally sustainable. 

b) define the powers for carrying out the 
energy planning of the National 
Electricity Sector; 

c) define the powers and procedures 
regarding the authorizations and registry 
for the exercise of electrical energy 
supply activities, including their 
delegation, in accordance with the 
applicable law; 

d) approve the subsidiary regulations in 
respect of the exercise of electrical 
energy supply activities; 
 

e) define and promote the sustainable 
contribution of the energy sources; 

f) ensure inter-institutional coordination 
and articulation between the various 
competent authorities, with the objective 
of ensuring effective implementation of 
the activities envisaged in this law; 

g) the legal and/or functional separation 
between the activities of generation, 
transmission, distribution and sale, 
including the import and export of 
electrical energy, as well as between the 
activities undertaken by the operator of 
the National Transmission Grid, the 
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Transporte, o Operador Nacional do 
Mercado e as demais actividades de 
fornecimento de energia eléctrica; 

h) atribuir as concessões para as actividades 
de fornecimento de energia eléctrica e 
definir as competências para a sua 
suspensão, modificação, transmissão, 
prorrogação e revogação; e 

i) exercer as demais competências que lhe 
forem atribuídas nos termos da legislação 
aplicável. 

 
Artigo 10 
(Competências da Autoridade Reguladora de 
Energia) 
1. Sem prejuízo das competências definidas na 

Lei que cria a Autoridade Reguladora de 
Energia, compete-lhe: 
 
a) instruir e tramitar os processos de 

atribuição, suspensão, modificação, 
transmissão, prorrogação e revogação de 
concessão, licença, licença simplificada 
nos termos estabelecidos na presente Lei 
e respectivos regulamentos; 
 

b) autorizar a realização de estudos técnicos 
e outras investigações preliminares; 

 
c) efectuar, tramitar, modificar e extinguir o 

registo;  
d) criar, organizar e manter actualizado o 

cadastro energético;  
e) realizar audiências e consultas públicas; 
f) aprovar e publicar as normas, emitir 

ordens, instruções, directrizes e 
recomendações necessárias ao 
desempenho das suas funções; 

g) estabelecer e publicar critérios e métodos 
para o cálculo de tarifas e preços de 
energia eléctrica; 

h) estabelecer as regras de desempenho dos 
titulares de autorização e monitorar o seu 
cumprimento; 

i) estabelecer as normas sobre a conduta 
das inspecções aos titulares de 
autorização e aos consumidores, 
incluindo as inspecções nocturnas; 

national market operator and the other 
electrical energy supply activities; 
 

h) award the concessions for electric energy 
supply activities and define the 
competencies for their suspension, 
modification, assignment, extension and 
revocation; and 

i) exercise the other competencies 
attributed to it pursuant to applicable 
legislation. 
 

Article 10 
(Powers of the Energy Regulatory Authority) 
 
1. Without prejudice to the competencies 

defined in the law creating the Energy 
Regulatory Authority, it has the competency 
to: 
a) prepare and process the applications for 

awarding, suspension, modification, 
transfer, extension and/or revoking of a 
concession, licence or simplified licence, 
in accordance with the terms set out in 
the present law and respective 
regulations; 

b) authorize the carrying out of technical 
studies and other preliminary 
investigations; 

c) carry out, process, modify and extinguish 
registrations; 

d) create and organize the energy register 
and keep it updated; 

e) hold public hearings and consultations; 
f) approve and publish the rules and issue 

orders, instructions, guidelines and 
recommendations as necessary for the 
performance of its duties; 

g) establish and publish criteria and 
methods for calculation of electrical 
energy tariffs and prices; 

h) establish the performance standards for 
authorization holders and monitor their 
compliance; 

i) establish the rules for the conduct of 
inspections on the authorization holders 
and consumers, including night-time 
inspections; 
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j) especificar as informações, documentos e 
provas a serem fornecidos pelos 
intervenientes do Sector Eléctrico 
Nacional e/ou por terceiros que sejam 
relevantes para o exercício das suas 
actividades e competências; 

k) efectuar o controlo de negócios e actos 
jurídicos a serem celebrados entre os 
titulares de autorização, os seus sócios, 
accionistas, membros do órgão de 
administração, direcção ou gestão, 
impondo-lhes restrições à mútua 
constituição de direitos e obrigações, 
especialmente comerciais; e 
 

l) editar os manuais necessários e 
adequados para a regulação das 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica. 

2. A Autoridade Reguladora de Energia, pode 
delegar as suas competências no que se refere 
à instrução, tramitação, atribuição e emissão 
dos processos de concessão, licença, licença 
simplificada e registo, em termos a 
regulamentar. 

3. No exercício das suas competências de 
inspecção e fiscalização, a Autoridade 
Reguladora de Energia deve agir em estreita 
articulação com as demais entidades 
competentes em matéria de ambiente, 
higiene, segurança, saúde e laboral.  

 
Artigo 11 
(Cadastro Energético) 
1. A criação, organização e actualização do 

cadastro energético deve ser feita em 
articulação com o planeamento energético.  

2. Os dados relativos ao cadastro energético são 
propriedade do Estado e de carácter público. 

 
Artigo 12 
(Intervenientes do Sector Eléctrico Nacional) 
São intervenientes do Sector Eléctrico Nacional, 
em conjunto ou individualmente, 
designadamente: 

a) o Estado; 
b) o Conselho de Ministros; 

j) specify the information, documents and 
evidence to be furnished by the parties 
involved in the National Electricity Sector 
and/or by third parties as may be 
relevant for the exercise of their activities 
and powers; 

k) carry out oversight of legal transactions 
and acts between the holders of 
authorizations, their shareholders and 
the members of their administrative, 
executive or management bodies, 
imposing restrictions on them as to the 
mutual establishment of rights and 
obligations, in particular those of a 
commercial nature; and 

l) publish those manuals that are necessary 
and appropriate for regulation of the 
electrical energy supply activities. 
 

2. The Energy Regulatory Authority may 
delegate its jurisdiction to another body 
regarding the preparation, process of 
formalities, awarding and issuance of a 
licence, simplified licence and registration, in 
terms subject to regulation. 

3. In the exercise of its powers for inspection and 
oversight, the Energy Regulatory Authority 
shall act in close coordination with the other 
competent authorities in the areas of 
environment, hygiene, safety, health and 
labour. 
 

Article 11 
(Energy Register) 
1. The creation, organization and updating of the 

energy register shall be undertaken in 
coordination with energy planning. 

2. The data related to the energy register are 
State property and public in nature. 

 
Article 12 
(National Electricity Sector Intervening Parties) 
The parties that jointly or individually intervene in 
the National Electricity Sector are: 
 

a) the State; 
b) the Council of Ministers; 



Unofficial English translation 

Proposta da Revisão da Lei de Electricidade/ Proposed Revision of the Electricity Law 

c) o Ministério que superintende a área de 
energia; 

d) a Autoridade Reguladora de Energia; 
e) os produtores de energia eléctrica e os 

autoconsumidores; 
f) os transportadores de energia eléctrica; 

 
g) o Operador da Rede Nacional de 

Transporte de Energia Eléctrica; 
h) o Operador Nacional do Mercado; 
i) os distribuidores de energia eléctrica; 
j) os titulares de um registo; 
k) os provedores de serviços energéticos; 
l) os titulares de autorização; 
m) os comercializadores de energia eléctrica, 

incluindo os importadores e 
exportadores; 

n) os consumidores de energia eléctrica,  
o) titulares de direitos ou interesses difusos; 

e 
p) outras entidades no âmbito da estrutura 

orgânica do Ministério que superintende 
a área de energia. 

 
CAPÍTULO II 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
Secção I 
Autorizações para as Actividades de 
Fornecimento de Energia Eléctrica 
 
Artigo 13 
(Formas de Autorização) 
1. O exercício das actividades de fornecimento 

de energia eléctrica, abrangidas pela presente 
Lei, está sujeito a autorização que assume a 
forma de concessão, licença ou licença 
simplificada nos termos estabelecidos para 
cada tipo de actividade. 

2. A realização de estudos e investigações 
preliminares para o possível desenvolvimento 
de um projecto está sujeito à autorização nos 
termos estabelecidos no artigo seguinte. 

 
Artigo 14 
(Estudos e Investigações Preliminares) 
1. A implementação de projectos de produção 

e/ou transporte de energia eléctrica objecto 

c) the ministry with oversight of the energy 
sector; 

d) the Energy Regulatory Authority; 
e) the generators of electrical energy and 

self-consumers; 
f) the electrical energy transmission 

operators; 
g) the operator of the National Electrical 

Energy Transmission Grid; 
h) the National Market Operator; 
i) the electrical energy distributors; 
j) the registration holders; 
k) the providers of energy services; 
l) the holders of an authorization; 
m) the suppliers of electrical power, 

including importers and exporters; 
 

n) the consumers of electrical energy, 
o) holders of diverse rights or interests; and 

 
p) other bodies within the organic structure 

of the Ministry overseeing the energy 
area. 

 
CHAPTER II 
SUPPLY OF ELECTRICAL ENERGY 
 
Section I 
Authorizations for Electrical Energy Supply 
Activities  
 
Article 13 
(Forms of Authorization) 
1. The exercise of electrical energy supply 

activities for, covered by this law, requires an 
authorization in the form of a concession, 
licence, or simplified licence in accordance 
with the terms set out for each type of activity.  

2. The realization of preliminary studies and 
investigations for the possible development of 
a project is subject to an authorization in 
accordance with the terms established in the 
following article. 

 
Article 14 
(Preliminary Studies and Research) 
1. Implementation of projects for the production 

and/or transmission of electrical energy that is 
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de concessão está sujeita à realização de 
estudos e investigações preliminares de 
viabilidade técnico-económica, social e 
ambiental, designadamente: 
a) estudos identificados pelo Plano Director 

Integrado de Infraestruturas Eléctricas; 
b) estudos identificados pelo planeamento 

energético fora do Plano Director 
Integrado; ou 

c) estudos de iniciativa de pessoa colectiva 
de direito público ou privado, 
intervenientes do Sector Eléctrico 
Nacional. 

2. A autorização referida no número anterior é 
atribuída em regime de exclusividade pelo 
período de doze (12) meses a contar da data 
de emissão da mesma, renovável por igual 
período, mediante pedido devidamente 
fundamentado. 

3. Os relatórios, dados e outra informação 
produzidos no âmbito dos estudos referidos 
nos números anteriores são propriedade do 
Estado e obedecem ao seguinte regime: 
 
a) as pessoas colectivas de direito privado 

que realizam os estudos gozam do direito 
e margem de preferência de 15% no 
processo de avaliação das propostas 
técnicas e financeiras resultantes do 
concurso; e 

b) na eventualidade das pessoas colectivas 
de direito privado que realizaram estudos 
não serem qualificadas no âmbito do 
concurso público devem ser compensadas 
pelos custos incorridos na realização dos 
mesmos, desde que confirmados por 
auditor independente. 

4. A realização dos estudos técnicos e outras 
investigações preliminares ligadas a projectos 
de fornecimento de energia eléctrica sujeitos 
a licença ou licença simplificada pode ser 
objecto de autorização, sem exclusividade. 

5. Para efeito do disposto no número anterior, 
os estudos passam para a propriedade do 
Estado no caso de o projecto não ser 
implementado dentro do prazo de doze (12) 
meses a contar da data da emissão da 

the object of a concession is subject to the 
carrying out of preliminary studies and 
research on technical, economic, social and 
environmental viability, specifically: 
a) studies identified by the Integrated 

Master Plan for Electrical Infrastructure; 
b) studies identified by energy planning 

outside of the Integrated Master Plan; or 
 

c) studies under the initiative of a public or 
private law entity who is an intervening 
party in the National Electricity Sector. 

 
2. The authorization referred to in the previous 

paragraph is given on an exclusive basis for a 
period of 12 months calculated as of the date 
of its issuance, which may be renewed for the 
same period upon duly substantiated request. 
 

3. The reports, data and other information 
produced in the context of the studies 
referred to in the preceding paragraphs are 
State property and must comply with the 
following scheme: 
a) the private law entities who conduct the 

studies have the right to a margin of 
preference of 15% in the process of 
assessment of the technical and financial 
bids resulting from the tender; and 
 

b) in the event that the private law entities 
under that have carried out studies are 
not qualified to participate in the public 
tender, they shall be compensated for the 
costs incurred in the carrying out of the 
studies, subject to confirmation by an 
independent auditor. 

4. The undertaking of the technical studies and 
other preliminary research linked to electrical 
energy supply projects that are subject to a 
licence or simplified licence, may be the object 
of non-exclusive authorization. 

5. For the purposes of the provisions in the 
foregoing paragraph, in the event of the 
project not being implemented within the 
time period of 12 months calculated as of the 
date of the issuance of the authorization for 
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autorização para o exercício da actividade 
respectiva.  

6. Os interessados que pretendam desenvolver 
projectos de fornecimento de energia 
eléctrica com potência instalada inferior ou 
igual a 4 MW sujeito à licença simplificada 
podem celebrar acordos com as comunidades 
locais, cooperativas, e outras formas de 
associação para esse efeito, de acordo com os 
procedimentos e o modelo a definir em 
regulamento. 

7. Compete à Autoridade Reguladora de Energia 
a guarda dos relatórios, dados e outras 
informações produzidas no âmbito dos 
estudos referidos no presente artigo, bem 
como a sua inscrição no cadastro energético. 

 
 
Artigo 15 
(Regime da Actividade de Produção) 
1. A actividade de produção de energia eléctrica 

compreende a implementação e a exploração 
do projecto de produção e a comercialização 
da energia eléctrica produzida. 

2. A autorização para o exercício da actividade 
de produção de energia eléctrica, integrado 
ou não com as actividades de transporte e/ou 
distribuição, é atribuída nos termos das 
alíneas seguintes: 
a) Concessão: no caso de projectos com 

capacidade nominal instalada igual ou 
superior a 50 MW com recurso às 
seguintes fontes energéticas:  
i) hidroeléctrica; 
ii) gás natural destinado ao 

desenvolvimento do mercado 
nacional nos termos da legislação 
aplicável; e 

iii) carvão requisitado para uso na 
indústria local, nos termos da 
legislação aplicável. 

b) Licença:  
i) no caso de projectos com recurso às 

fontes referidas no número 2, alínea 
a), com capacidade nominal instalada 
inferior a 50 MW e superior a 4 MW; 
  

the exercise of the respective activity, the 
studies come to be State property. 

6. Those interested parties wishing to undertake 
electrical energy supply projects with a power 
rating of less than or equal to 4 MW and 
subject to a simplified licence, may enter into 
agreements with the local communities, 
cooperatives and other types of associations 
to that end, in accordance with the 
procedures and template to be defined in 
regulation. 

7. The Energy Regulatory Authority has the 
competency to maintain custody of the 
reports, data and other information produced 
in the context of the studies referred to in this 
article, as well as their registration in the 
energy register. 

 
Article 15 
(Regime for Generation Activity) 
1. The activity of electrical energy generation 

encompasses the implementation and 
operation of a project for generation and sale 
of the electrical energy produced. 

2. The authorization for the exercise of electrical 
energy generation activities, whether 
included or not with transmission and/or 
distribution activities, is awarded within the 
terms of the following sub-paragraphs: 
a) Concession: In the case of projects with 

nominal installed capacity equal to or 
greater than 50 MW, with recourse to the 
following energy sources: 
i) hydro-electric; 
ii) natural gas allocated to development 

of the national market in accordance 
with the applicable legislation; and 
 

iii) coal requisitioned for use in local 
industry in accordance with the 
applicable legislation. 

b) Licence: 
i) in the case of projects based on the 

use of sources referred to in 
paragraph 2(a) with installed nominal 
capacity less than 50 MW and greater 
than 4 MW; 
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ii) no caso de projectos com recurso a 
fontes fósseis não abrangidas pela 
alínea anterior, com capacidade 
nominal instalada superior a 4 MW; 

iii) no caso de projectos com recurso a 
fontes renováveis, com capacidade 
nominal instalada superior a 4 MW; 

c) Licença Simplificada: no caso de projectos, 
com recurso a qualquer fonte energética 
com capacidade nominal instalada igual 
ou inferior a 4 MW. 

3. A concessão é atribuída mediante a realização 
de concurso público nos termos da presente 
Lei. 

4. Excepcionalmente, a concessão pode ser 
atribuída mediante ajuste directo: 
a) em resultado de concurso público anterior 

deserto; ou 
b) desde que verificados cumulativamente 

os seguintes pressupostos: 
i) interesse público; 
ii) participação maioritária de uma 

pessoa colectiva de direito público; e 
iii) selecção mediante concurso público 

dos investidores privados que entrem 
em parceria com a pessoa colectiva 
de direito público.  

5. A licença é atribuída mediante pedido do 
interessado instruído pela Autoridade 
Reguladora de Energia. 

6. A licença simplificada é atribuída pela 
Autoridade Reguladora de Energia e 
respectivas representações ao nível provincial 
e distrital nos termos da lei aplicável. 

7. A autorização para o exercício da actividade 
de produção de energia eléctrica inclui a 
autorização para a sua comercialização, a 
pedido do interessado, incluindo a importação 
e exportação. 

8. A autorização para a produção de energia 
eléctrica derivada de fontes hídricas não 
dispensa a obtenção de autorização para o 
uso da água nos termos da lei aplicável. 
 

Artigo 16 
(Autoconsumo) 
1. A produção de energia eléctrica para 

autoconsumo está sujeita a registo.  

ii) in the case of projects with use of 
fossil fuel sources not encompassed 
by the foregoing paragraph, with 
installed nominal capacity greater 
than 4 MW; 

iii) in the case of projects with use of 
renewable sources, with installed 
nominal capacity greater than 4 MW; 

c) Simplified Licence: In the case of projects 
based on any energy source with a rated 
capacity equal to or less than 4 MW. 
 

3. The concession is awarded by means of a 
public tender within the terms of the present 
law. 

4. In exceptional circumstances, a concession 
may be awarded by direct award: 
a) as a result of a prior public tender that has 

been voided (deserto); or 
b) where the following prerequisites are all 

met: 
i) public interest; 
ii) majority participation by a public law 

entity; and 
iii) selection on the basis of a public 

tender of private investors who 
partner with a public law entity. 

5. A licence is awarded on application by the 
interested party which is processed by the 
Energy Regulatory Authority. 

6. The simplified licence is awarded by ARENE 
and its respective representatives at 
provincial and district level, in accordance 
with the applicable law. 

7. The authorization for the exercise of the 
activity of electrical energy generation 
includes authorization for its sale, which may, 
at the request of the party concerned, include 
import and export. 

8. Authorization for the generation of electrical 
energy derived from water sources does not 
eliminate the need to obtain the authorization 
for water use pursuant to applicable law. 
 

Article 16 
(Self-Consumption) 
1. The generation of electrical energy for self-

consumption is subject to registration. 
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2. A disponibilização do excedente produzido 
pelo autoconsumidor que implique a 
comercialização de energia eléctrica está 
sujeita à obtenção da respectiva autorização. 

3. A disponibilização do excedente produzido 
pelo autoconsumidor na Rede Eléctrica 
Nacional, incluindo por meio de sistema de 
contagem inteligente, está sujeito a um 
acordo com o respectivo distribuidor e 
comunicação à Autoridade Reguladora de 
Energia.  

 
Artigo 17 
(Regime da Actividade de Transporte) 
1. A autorização para o exercício da actividade 

de transporte de energia eléctrica que integra 
a Rede Nacional de Transporte é atribuída 
através de concessão em regime de serviço 
público, mediante concurso público. 

2. Excepcionalmente, a concessão para 
transporte pode ser atribuída mediante ajuste 
directo: 
a. em resultado de concurso público anterior 

deserto; ou 
b. desde que verificados cumulativamente 

os seguintes pressupostos: 
i) interesse público;  
ii) participação maioritária de uma 

pessoa colectiva de direito público; e 
iii) selecção mediante concurso público 

dos investidores privados que entrem 
em parceria com a pessoa colectiva de 
directo público.  

3. A autorização para o exercício da actividade 
de transporte de energia eléctrica que não 
integra a Rede Nacional de Transporte, é 
atribuída através de licença. 

4. A autorização pode ser condicionada ao 
aumento da capacidade da instalação 
proposta para possibilitar o acesso por outros 
consumidores e/ou titulares de autorização, 
ao trânsito de energia eléctrica na rede de 
transporte.  
 

Artigo 18 
(Regime da Actividade de Distribuição) 
1. A autorização para o exercício da actividade de 

distribuição de energia eléctrica é atribuída 

2. The making available of any surplus produced 
by a self-consumer involving the sale of 
electrical energy is subject to the obtaining of 
the respective authorization. 

3. The making available on the National 
Electricity Grid of the surplus produced by the 
self-consumer, including by means of a net 
metering system, is subject to an agreement 
with the respective distributor and 
notification to the Energy Regulatory 
Authority. 
 

Article 17 
(Regime for Transmission Activity) 
1. The authorization for the exercise of the 

activity of electrical energy transmission as 
part of the National Transmission Grid is 
awarded by concession as a public service, on 
the basis of a public tender. 

2. As an exception, a concession for transmission 
may be awarded by means of direct award: 
 
a) as a result of a prior public tender that 

had been voided (deserto); or 
b) where the following prerequisites are all 

met: 
i) public interest; 
ii) majority participation of a public law 

entity; and 
iii) selection by means of a public tender 

of the private investors who will 
partner with the public law entity. 
 

3. The authorization for the exercise of the 
activity of electrical energy transmission not 
part of the National Transmission Grid is 
awarded through a licence. 

4. The authorization may be made conditional 
on increasing the capacity of the proposed 
installation to enable access by other 
consumers and/or holders of authorization for 
the transit of electrical energy on the 
transmission grid. 
 

Article 18 
(Regime for Distribution Activity) 
1. The authorization for the exercise of the 

activity of distribution of electrical energy is 
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mediante licença ou concessão em regime de 
serviço público, de acordo com a área de 
distribuição e número de consumidores, 
podendo incluir a sua comercialização, 
importação e exportação. 

2. A atribuição de concessão para distribuição é 
feita mediante concurso público, podendo 
excepcionalmente, ser atribuída mediante 
ajuste directo: 
a) em resultado de concurso público anterior 

deserto; ou 
b) desde que verificados cumulativamente 

os seguintes pressupostos: 
i) interesse público;  
ii) participação maioritária de uma 

pessoa colectiva de direito público; e 
iii) selecção mediante concurso público 

dos investidores privados que entrem 
em parceria com a pessoa colectiva de 
directo público.  

3. A atribuição de licença ou concessão pode ser 
condicionada ao aumento da capacidade da 
instalação proposta para possibilitar o acesso 
por outros consumidores e/ou titulares de 
autorização, ao acesso e trânsito de energia 
eléctrica na rede de distribuição. 

4. A compra de energia pelo titular de uma 
autorização para distribuição para 
fornecimento a consumidores deve ocorrer 
mediante procedimento público, 
transparente e competitivo, realizado de 
acordo com as directrizes do planeamento 
energético. 

 
Artigo 19 
(Mini-Redes) 
A autorização para a constituição de mini-redes 
isoladas ou interligadas é atribuída através de 
licença simplificada. 
 
Artigo 20 
(Regime de Actividade de Comercialização) 
1. A autorização para o exercício da actividade 

de comercialização de energia eléctrica que 
não esteja integrada num sistema de 
produção, transporte ou distribuição, é 
atribuída através de licença. 

awarded through a licence or concession for a 
public utility, in accordance with the 
distribution area and number of consumers, 
and may include its sale, import and export. 
 

2. The awarding of a concession for distribution 
is on the basis of a public tender, and may in 
exceptional circumstances be awarded 
through direct award: 
a) as a result of a prior public tender that 

had been voided; or 
b) where the following prerequisites are all 

met: 
i) public interest; 
ii) majority participation by a public law 

entity; and  
iii) selection by means of a public tender 

of the private investors who will 
partner with the public law entity. 

 
3. The awarding of a licence or concession may 

be conditional on an increase in the proposed 
installed capacity, to make access possible by 
other consumers and/or holders of 
authorization, for access and transit of 
electrical energy on the distribution grid. 

4. The purchase of energy by the holder of an 
authorization for distribution for supply to 
consumers must occur by means of a public, 
transparent and competitive procedure 
carried out in accordance with the energy 
planning guidelines. 
 
 

Article 19 
(Mini-grids) 
Authorization for the establishment of isolated or 
interconnected mini-grids is awarded through 
simplified licence. 
 
Article 20 
(Regime for Sale Activity) 
1.  Authorization for the exercise of the activity of 

sale of electrical energy when not part of a 
generation, transmission or distribution 
system, is awarded by licence. 
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2. A licença referida no número anterior pode 
incluir a importação e exportação de energia 
eléctrica.  

 
Artigo 21 
(Serviços Energéticos) 
A prestação de serviços energéticos incluindo a 
comercialização de equipamentos e de sistemas 
individuais de energia eléctrica, assim como os de 
eficiência energética, estão sujeitos a licença 
simplificada. 
 
Artigo 22 
(Actividades Integradas) 
A realização combinada ou integrada das 
actividades de produção, transporte, distribuição 
e comercialização de energia eléctrica, incluindo a 
importação e exportação, não abrangidas nas 
demais disposições da presente Lei, são objecto 
de uma única autorização, desde que observado o 
seguinte regime: 
a) A realização conjunta das actividades de 

transporte e/ou distribuição que inclua a 
actividade de produção sujeita-se ao regime 
da actividade da produção. 

b) A realização conjunta das actividades de 
transporte e distribuição sujeita-se ao regime 
da actividade que seja principal ou 
predominante. 

 
Artigo 23 
(Sistemas de Armazenamento de Energia) 
1. Com vista a acompanhar a evolução 

tecnológica no sector eléctrico, a 
armazenagem de energia eléctrica pode ter 
lugar de forma isolada ou integrada com as 
actividades de fornecimento de energia.  

2. As regras sobre os sistemas de 
armazenamento de energia serão objecto de 
regulamentação específica.  

 
Secção II 
Condições Gerais das Autorizações 
 
Artigo 24 
(Requisitos do Pedido) 
Constituem requisitos do requerente para a 
submissão do pedido de autorização para a 

2.  The licence referred to in the foregoing 
paragraph may include the importing and 
exporting of electrical energy. 
 

Article 21 
(Energy Services) 
The provision of energy services, including the sale 
of individual electrical energy equipment and 
systems, as well as those for energy efficiency, are 
subject to simplified licence. 
 
 
Article 22 
(Integrated Activities) 
The joint or integrated carrying out of the 
activities of generation, transmission, distribution 
and sale of electrical energy, including import and 
export, not covered under the other provisions of 
this law, are the object of a single authorization, 
provided that the following regime is observed: 

 
a) The joint realization of transmission and/or 

distribution activities, including generation, is 
subject to the regime for generation activity. 
 

b) The joint realization of transmission and 
distribution activities is subject to the regime 
for that activity that is principal or 
predominant. 

 
Article 23 
(Systems of Energy Storage) 
1. With a view to accompanying technological 

advance in the electricity sector, the storage 
of electrical energy may take place separately 
or together with the activities of energy 
supply. 

2. The rules regarding the systems of storage of 
energy will be the object of specific regulation. 

 
 
Section II 
General Conditions for Authorizations 
 
Article 24 
(Requirements of an Application) 
The submission by an applicant of an application 
for authorization for the carrying out of activities 
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realização de actividades de fornecimento de 
energia eléctrica de entre outros, os seguintes: 
a) ser pessoa singular ou colectiva, incluindo 

cooperativas, associações e comunidades 
locais, com capacidade e personalidade 
jurídica, nos termos da lei aplicável; 

b) apresentação da documentação que 
comprove a sua qualificação e regularidade 
jurídica, técnica, económico-financeira, fiscal 
e laboral, conforme definidos no 
regulamento; 

c) identificação das actividades a realizar; e 
 

d) apresentação da memória descritiva e 
cronograma do projecto incluindo a fonte 
energética e localização geográfica com as 
respectivas coordenadas e esboço 
topográfico. 

 
Artigo 25 
(Critérios Gerais para Atribuição das 
Autorizações) 
A atribuição de concessão, de licença ou de licença 
simplificada para a exploração das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica, obedece aos 
seguintes critérios: 
a) as vantagens a obter devem ser superiores aos 

danos ou riscos resultantes, em termos 
económicos, sociais e ambientais; 

b) a capacidade demonstrada para a mitigação e 
ou compensação dos custos e dos danos que 
possa causar a terceiros ou sobre o ambiente; 
 

c) os preços, as tarifas e a fórmula do seu cálculo 
devem ser justos e razoáveis e reflectir os 
custos de investimento e de operação; 

d) o impacto da implantação do projecto para 
efeitos de planeamento energético, 
localização geográfica, a capacidade da Rede 
Nacional de Transporte de Energia Eléctrica e 
da Rede de Distribuição de Energia Eléctrica, 
expansão da Rede Eléctrica Nacional, 
equilíbrio entre oferta e procura e eficiência 
energética; 

e) o fornecimento de energia eléctrica deve ser 
efectuado em condições de fiabilidade e 
qualidade; 

of electrical energy supply must meet the 
following requirements, among others: 
a) be an individual or corporate entity, including 

cooperatives, associations and local 
communities, with legal capacity and status, in 
accordance with the applicable law; 

b) the presentation of documentation proving its 
legal, technical, economic–financial, fiscal and 
labour qualifications and good standing, 
under terms defined in the regulation; 
 

c) identification of the activities to be carried 
out; and 

d) submission of a description and schedule for 
the project, including its energy source and 
geographical location, with the respective 
coordinates and topographic sketch. 
 
 

Article 25 
(General Criteria for Award of Authorizations) 
 
The awarding of a concession, licence or simplified 
licence for operation of the activities of supply of 
electrical energy is based on the following criteria: 
 
a) the advantages to be obtained must be 

greater than the resulting damages or risks, in 
economic, social and environmental terms; 

b) demonstrated capacity for the mitigation 
and/or compensation of the costs and 
damages that may be caused to third parties 
or the environment; 

c) the prices and tariffs and the formula for their 
calculation must be fair and reasonable, 
reflecting the investment and operating costs; 

d) the impact of the establishment of the project 
in terms of energy planning, geographical 
location, NTG and DG capacity, expansion of 
the National Electricity Grid and the balance 
between supply and demand and energy 
efficiency; 
 
 

e) the supply of electrical energy must be carried 
out in conditions of reliability and quality; 
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f) o impacto da implementação do projecto para 
efeitos de desenvolvimento social, económico 
e sustentável das comunidades locais e do 
conteúdo local; 

g) no caso das actividades de transporte e de 
distribuição, a capacidade da respectiva 
instalação eléctrica deve ser suficiente para 
possibilitar o acesso de terceiros;  

h) capacitação e efeito de tecnologia e 
conhecimentos de mão de obra nacional e a 
sua efectiva empregabilidade; e 

i) a idoneidade e capacidade técnica, jurídica, 
económica e financeira do requerente. 
 

Artigo 26 
(Pedidos Concorrentes) 
Se após a verificação do preenchimento dos 
critérios referidos no artigo anterior, resultarem 
pedidos concorrentes, a entidade competente 
procede à selecção da melhor proposta, através 
de um processo competitivo e transparente, 
observando os seguintes princípios: 
a) cumprimento com as prioridades nacionais de 

política energética constantes dos 
instrumentos do planeamento energético e o 
desenvolvimento sustentável do sector; 

b) melhor proposta técnica; 
c) maior oferta para a taxa de concessão ou taxa 

de licença, conforme aplicável; 
d) apresentação de tarifa ou preço mais 

competitivos; 
e) apresentação comparativa de maiores 

benefícios técnicos, económicos, ambientais e 
sociais para as os consumidores em geral, e 
para as comunidades, em especial;  

f) apresentação do título do direito de uso e 
aproveitamento de terra, licença ambiental e 
outras autorizações necessárias para a 
implementação do projecto; 

g) capacitação e efeito da transferência de 
tecnologia e conhecimentos de mão de obra 
nacional e a sua efectiva empregabilidade; e 

h) conjugação dos critérios referidos nas alíneas 
anteriores. 

 

f) the impact of implementation of the project in 
terms of local communities’ sustainable social 
and economic development, and local 
content; 

g) in the case of transmission and distribution 
activities, the capacity of the respective 
electrical installation must be sufficient to 
enable third party access; and 

h) capacity-building and effect of technology and 
knowledge on the part of the domestic 
workforce and its effective employability; and 

i) the technical, legal, economic and financial 
experience and capacity of the applicant. 
 

Article 26 
(Competing Applications) 
If, following confirmation of the meeting of the 
criteria referred to in the previous article, 
competing applications result, the competent 
authority shall select the best proposal, through a 
competitive and transparent process, with 
observation of the following principles: 
a) compliance with the national energy policy 

priorities found in the energy planning 
instruments and sustainable development of 
the sector; 

b) best technical proposal; 
c) highest offer for the concession fee or licence 

fee, as may be applicable; 
d) presentation of the most competitive tariff or 

price; 
e) presentation of comparatively superior 

technical, economic, environmental and social 
benefits for the consumers in general and for 
the communities in particular; 

f) presentation of the title for the right to the 
use and benefit of land (DUAT), environmental 
permit and other authorizations needed for 
implementation of the project; 

g) capacity-building and effect of the technology 
and knowledge transfer in the national 
workforce and its effective employability; and 

h) a combination of the criteria mentioned in the 
foregoing paragraphs. 
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Artigo 27 
 (Direitos Gerais dos Titulares de Autorização) 
1. São direitos dos titulares de autorização para 

uma actividade de fornecimento de energia 
eléctrica: 
a) planear, conceber, financiar, construir, 

possuir, segurar, operar, manter e gerir as 
respectivas instalações eléctricas e outras 
infraestruturas com elas relacionadas de 
forma a realizar as actividades cobertas 
pela respectiva autorização;  

b) contratar, por sua conta e risco, estudos, 
projectos, empreitadas, prestação de 
serviços, fornecimento de equipamentos, 
construção, assistência técnica, gestão e 
operação das instalações eléctricas, em 
todas as etapas necessárias à 
implementação e exploração da 
actividade; 

c) obter a colaboração das respectivas 
entidades competentes na emissão, 
manutenção e renovação de todas as 
demais aprovações ou licenças não 
cobertas pela presente Lei necessárias 
para a implementação do projecto em 
tempo útil, nomeadamente: licenças 
ambientais, de uso e aproveitamento de 
terra e servidões, de águas, cambiais, 
fiscais, autorizações de trabalho, ou 
quaisquer outras aprovações para os 
efeitos de realização das actividades 
objecto de autorização; 

d) obter informações a respeito da matriz 
energética nacional e do planeamento do 
Sector Eléctrico Nacional junto das 
entidades competentes; 

e) receber justa indemnização no caso de 
expropriação por interesse, necessidade 
ou utilidade pública, nos termos da 
legislação aplicável; 

f) aceder e transitar sem discriminação aos 
sistemas e instalações eléctricas de 
transporte e distribuição de energia 
eléctrica, mediante pagamento dos 
custos, encargos e tarifas devidas; 
 

g) aceder aos locais que recebem ou tenham 
recebido energia eléctrica fornecida pelo 

Article 27 
(General Rights of Authorization Holders) 
1. Holders of an authorization for an electrical 

energy supply activity have the rights to: 
 
a) plan, design, finance, build, own, insure, 

operate, maintain and manage the 
respective electrical installations and 
other related infrastructure, in order to 
carry out the activities covered by the 
respective authorization; 

b) contract, for their account and risk, 
studies, projects, works, provision of 
services, equipment supply, construction, 
technical assistance, management and 
operation of the electrical installations, at 
all stages as necessary for implementation 
and operation of the activity; 

 
c) obtain the collaboration of the respective 

competent authorities in the issuance, 
maintenance and renewal of all of the 
other approvals or licences not covered by 
the present law as are needed for the 
timely implementation of the project, 
namely environmental permits and those 
for land use and benefit and easements, 
water, foreign exchange, fiscal and work 
permits, or any other approvals for the 
purposes of carrying out of the activities 
covered by the authorization; 

 
d) obtain information from the competent 

authorities regarding the national energy 
matrix and the planning of the National 
Electricity Sector; 

e) receive fair compensation in the event of 
expropriation for reasons of public 
interest, necessity or utility, as provided in 
the applicable legislation; 

f) access and transit without discrimination 
on the electrical systems and electrical 
installations for electrical energy 
transmission and distribution, through 
payment of the costs, charges and tariffs 
due; 

g) access the sites that receive or have 
received electrical energy supplied by the 
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titular da autorização para (i) realizar ou 
inspeccionar obras, linhas, utensílios de 
medição e outro equipamento técnico 
pertencente ao titular da autorização; (ii) 
verificar o consumo; e (iii) retirar o 
equipamento que lhe pertence e que não 
está a ser utilizado por falta de pagamento 
ou desuso;  

h) prestar garantias sobre os direitos 
emergentes da respectiva autorização, 
bem como os bens e activos a ela 
vinculados, no âmbito do financiamento 
para a implementação do projecto 
objecto de autorização, desde que a 
eventual execução da garantia não 
comprometa a continuidade das 
actividades em causa; 

i) mediante autorização prévia da entidade 
competente, transmitir a concessão, 
licença ou licença simplificada para um 
terceiro, os direitos decorrentes da 
respectiva autorização, reunidos os 
requisitos de qualificação técnica, jurídica 
e económico-financeira; e 
 

j) aceder aos tribunais e aos meios 
alternativos de resolução de conflitos, 
nomeadamente, mediação, conciliação e 
arbitragem, conforme aplicável. 

2. Aos investimentos estrangeiros e nacionais 
realizados no âmbito do fornecimento de 
energia eléctrica, incluindo as actividades de 
comércio de equipamentos e materiais, 
construção e reabilitação de infraestruturas 
no âmbito da presente Lei aplica-se a 
legislação de investimento e os respectivos 
benefícios fiscais e aduaneiros.  

3. Os projectos de desenvolvimento de 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica e dos serviços energéticos gozam de 
um regime laboral especial a definir em 
regulamento. 

4. A construção ou implantação de instalações 
eléctricas ao abrigo de uma autorização, 
respeitados os requisitos técnicos e de 
segurança, implica a constituição de uma 
servidão administrativa, relativamente: (i) ao 
logradouro da instalação eléctrica; (ii) até aos 

holder of the authorization, for: (i) 
carrying out or inspecting of works, lines, 
metering devices and other technical 
equipment belonging to the authorization 
holder; (ii) verification of consumption; 
and (iii) removal of equipment that 
belongs to them and is not being used due 
to non-payment or disuse; 

h) offer guarantees on the rights arising from 
the respective authorization, as well as 
those goods and assets linked thereto, 
within the context of the financing for 
implementation of the project covered by 
the authorization, provided that in the 
event of enforcement of the guarantee, it 
does not undermine continuity of the 
activities in question; 

i) subject to prior authorization by the 
competent authority, transfer to a third 
party the concession, licence or simplified 
licence, along with the rights arising from 
the respective authorization, provided the 
requirements for technical, legal and 
economic-financial qualification, are met; 
and 

j) have access as applicable to the courts 
and to alternative means of dispute 
resolution, namely mediation, conciliation 
and arbitration. 

2. The investment legislation and respective tax 
and customs benefits shall apply to foreign 
and national investments in the context of 
electrical energy supply activities, including 
the activities of trade in equipment and 
materials and construction and refurbishment 
of infrastructure under this Law. 
 

3. Projects for development of activities of 
electricity supply and energy services enjoy a 
special labour regime to be defined in 
regulation. 

 
4. The construction or establishment of 

electrical installations under the terms of an 
authorization, in conformity with the technical 
and security requirements, implies the 
establishment of an administrative easement 
in relation to: (i) the underlying land 
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cinquenta (50) metros confinantes que 
acompanhem os condutores aéreos, 
superficiais, subterrâneos e submarinos e as 
demais instalações ligadas; (iii) às demais 
instalações eléctricas da actividade de 
fornecimento de energia eléctrica. 

5. A autorização com a definição e localização da 
servidão administrativa referida no número 
anterior constitui título bastante para efeitos 
de registo predial. 
 

Artigo 28 
 (Deveres Gerais dos Titulares de Autorização) 
1. São deveres dos titulares de autorização para 

uma actividade de fornecimento de energia 
eléctrica: 
a) realizar as actividades de fornecimento de 

energia eléctrica autorizadas com a 
devida competência técnica, ética, 
diligência, prudência e previsibilidade, 
com meios financeiros suficientes e de 
acordo com a legislação aplicável; 

b) cumprir com as disposições legais e 
regulamentares, bem como as condições 
estabelecidas na respectiva autorização; 

c) planear, conceber, financiar, construir, 
possuir, segurar, operar, manter e gerir as 
actividades e os projectos autorizados 
com a devida diligência e transparência; 

d) observar as normas técnicas e legais 
específicas incluindo o cronograma para a 
implementação do projecto; 

e) assumir a responsabilidade e as 
consequências pelos prejuízos 
decorrentes de eventuais atrasos na 
implementação do projecto;  

f) realizar a conservação, manutenção e 
substituição necessária dos bens e activos 
alocados à actividade; 

g) realizar acções de desenvolvimento social, 
económico e sustentável compatíveis com 
a natureza da actividade e dimensão do 
projecto, no âmbito da responsabilidade 
social; 

h) manter a contabilidade organizada, os 
registos e inventários completos e 
pormenorizados dos bens e activos 
vinculados à actividade autorizada; 

(logradouro) of the installation; (ii) up to 50 
metres abutting on either side of the aerial, 
surface, underground and underwater 
conductors and other connected installations; 
and (iii) any other electrical installations for 
the activity of supply of electrical energy. 

5. Authorization with the definition and location 
of the easement referred to in the preceding 
paragraph is sufficient title for the purposes of 
its real property registration. 
 

Article 28 
(General Duties of the Holders of authorization) 
1. Holders of an authorization for an electrical 

energy supply activity have a duty to: 
 
a) carry out the authorized electrical energy 

supply activities with due competence in 
technical, ethical, diligence, prudence and 
predictability terms, with sufficient 
financial resources and in accordance with 
the applicable legislation; 

b) comply with the provisions of laws and 
regulations, as well as the conditions laid 
down in the respective authorization; 

c) plan, design, finance, build, own, insure, 
operate, maintain and manage the 
activities and projects authorized, with 
due diligence and transparency; 

d) observe the specific technical and legal 
standards, including the schedule for 
project implementation; 

e) assume responsibility for and the 
consequences of the damages arising 
from any delays in implementation of the 
project; 

f) carry out the necessary upkeep, 
maintenance and replacement of the 
goods and assets allocated to the activity; 

g) undertake social, economic and 
sustainable development actions as are 
compatible with the nature of the activity 
and the scale of the project, within the 
context of social responsibility; 

h) keep organized accounts and full detailed 
records and inventories of the goods and 
assets attached to the authorized activity; 
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i) permitir e facilitar o acesso às entidades 
competentes, às obras, equipamentos e 
instalações vinculados à actividade de 
fornecimento de energia eléctrica, bem 
como aos registos contabilísticos, para 
efeitos de fiscalização; 

j) fornecer as informações regulatórias 
solicitadas e cumprir as decisões e 
instruções das entidades competentes; 

k) comunicar às entidades competentes 
sobre quaisquer mudanças, factos ou 
eventos que possam alterar, interferir ou 
comprometer o exercício da actividade; 

l) cumprir com toda a legislação aplicável, 
designadamente, legislação ambiental, 
tributária, contabilística, cambial, laboral 
e de segurança social; 

m) observar as normas e padrões de saúde, 
segurança e ambiente, de acordo com a 
lei aplicável e estabelecidas pela Agência 
Internacional de Energia. 
 

n) prestar uma garantia de desempenho 
para assegurar a construção e 
comissionamento; 

o) respeitar os direitos dos demais titulares 
de autorização; 

p) proceder diligentemente ao 
restabelecimento e reconstituição de vias 
de transporte e comunicação e dos 
circuitos interrompidos, reduzidos ou 
desviados para a realização de obras de 
construção, manutenção, melhoramento 
e reparação de instalações eléctricas;  

q) afectar à actividade, e manter, bens 
móveis e imóveis que, não constituindo 
parte integrante da autorização, sejam, 
porém, próprios e necessários a uma boa 
gestão e exploração da actividade de 
fornecimento de energia eléctrica, entre 
outros, veículos automóveis, materiais, 
utensílios, matérias-primas, consumíveis 
e aparelhos de medição e contagem; 
 

r) desempenhar a actividade autorizada de 
forma a melhor servir os interesses e 
necessidades dos consumidores; e 

i) allow and facilitate access for purposes of 
inspection by the competent authorities 
to the works, equipment and installations 
attached to the authorized activity of 
supply of electrical energy, as well as to 
the accounting records; 

j) provide the regulatory information 
requested and comply with the rulings 
and orders of the competent authorities; 

k) communicate to the competent 
authorities regarding any changes, 
occurrences or events that might alter, 
interfere with or compromise 
performance of the activity; 

l) comply with all of the applicable 
legislation, namely environmental, tax, 
accounting, foreign exchange, labour and 
social security legislation; 

m) observe the norms and standards of 
health, safety and environment, in 
accordance with the applicable law and as 
established by the International Energy 
Agency; 

n) provide a performance bond to guarantee 
construction and commissioning; 

o) respect the rights of the other 
authorization holders; 

p) diligently carry out re-establishment and 
reconstitution of transport and 
communication routes and circuits that 
have been interrupted, reduced or 
diverted due to the carrying out of works 
for construction, maintenance, upgrading 
and repair of electrical installations; 

q) allocate to the activity and maintain 
immovable and moveable assets that, 
while not an integral part of the 
authorization, are however characteristic 
and necessary for good management and 
operation of the activity of supply of 
electrical energy, inter alia: motor 
vehicles, materials, implements, raw 
materials, consumables and 
measurement and metering devices; 

r) perform the authorized activity in such a 
way as to best serve the interests and 
needs of the consumers; and 
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s) manter com os consumidores uma 
interacção transparente, diligente e de 
boa-fé. 

2. A responsabilidade civil derivada da 
implementação e/ou exploração da actividade 
autorizada recai exclusivamente sobre o titular 
de autorização, que é responsável pelos actos 
praticados pelos seus trabalhadores, 
contratados, incluindo um operador, e 
agentes, nos termos da legislação aplicável. 

3. Para os efeitos do disposto no número 
anterior, exclui-se a responsabilidade civil nos 
casos comprovados de ocorrência de: 
a) eventos de força maior e de culpa ou 

negligência do lesado; e 
b) um acto, facto ou omissão imputável a 

terceiros, excepto nos casos de 
concorrência de culpa. 

4. Quando os danos ou prejuízos resultem de 
diferentes instalações interdependentes, os 
titulares de autorização serão responsáveis 
solidariamente, devendo o apuramento de 
responsabilidades entre si ter em conta o grau 
de comparticipação de cada um dos titulares. 

 
 
Artigo 29 
 (Garantias) 
Aos titulares de autorizações são reconhecidas as 
seguintes garantias jurídicas: 
a) Um procedimento administrativo imparcial, 

transparente, célere, justo e oportuno, e com 
respeito pelos prazos legalmente 
estabelecidos; 

b) A publicidade dos pedidos de autorizações; 
 

c) A transmissibilidade das autorizações; 
d) A prorrogação da autorização com base no 

respectivo pedido devidamente 
fundamentado; 

e) O apoio necessário, por parte do Estado, para 
a efectivação do fornecimento de energia 
eléctrica, dos direitos a ela inerentes, 
incluindo as resultantes da aquisição de 
licenças e outras autorizações exigíveis em 
termos de lei especial; 

s) maintain an interaction with the 
consumers that is transparent, attentive 
and in good faith. 

2. The civil liability arising from implementation 
and/or operation of the authorized activity 
falls solely on the holder of the authorization, 
who is liable for the acts performed by its 
workers and contractors, including any 
operator, and agents, in accordance with 
applicable legislation; 

3. For the purposes of the provisions in the 
preceding paragraph, third-party liability is 
excluded in confirmed cases of: 
a) events of force majeure or of fault or 

negligence of the injured party; and 
b) an act, event or omission attributable to 

third parties, except in the cases of joint 
liability. 

4. When the damages or losses result from 
different interdependent installations, the 
authorization holders shall be responsible 
jointly, and determination of liabilities 
between them must take into account the 
degree of contribution of each one of the 
holders. 
 

Article 29 
(Guarantees) 
The authorization holders enjoy the following 
legal guarantees: 
a) an impartial, transparent, expeditious, fair 

and timely administrative procedure, with 
respect for the legally established time 
periods; 

b) the public nature of the authorization 
applications; 

c) transferability of the authorizations; 
d) extension of the term of the authorization, 

based on the respective duly motivated 
request; 

e) the necessary support by the State for the 
putting into effect of electrical energy supply, 
the associated rights, including those resulting 
from the acquisition of licences and other 
authorizations that may be required in the 
terms of a special law; 
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f) O acesso aos benefícios e incentivos do 
regime de investimento, fiscal, cambial e 
laboral; 

g) O recurso a arbitragem internacional no caso 
de investimento directo estrangeiro nos 
termos do artigo 63, conforme aplicável; e 

h) O direito de adquirir, dispor e comercializar 
energia eléctrica, bem como aceder e transitar 
a Rede Eléctrica Nacional, a preços e tarifas 
justos e razoáveis que reflicta os custos de 
investimento e operação, nos termos da 
respectiva autorização. 
 

Artigo 30 
 (Modificação das Actividades Autorizadas) 
1. Nos casos em que o titular de autorização 

pretenda modificar as características do 
projecto sujeito à autorização, deve submeter 
junto da entidade competente, o 
correspondente pedido fundamentado e 
acompanhado da documentação de suporte 
necessária à sua apreciação. 

2. Na avaliação do pedido de modificação a 
entidade competente deve ter em conta, 
entre outros, os critérios para a atribuição da 
respectiva autorização, previstos na presente 
Lei.  

 
Artigo 31 
 (Transmissão) 
1. A transmissão, parcial ou total, dos direitos e 

obrigações abrangidos por uma autorização, a 
entidades afiliadas ou terceiros, incluindo a 
transmissão directa ou indirecta de acções, 
quotas ou outras formas de participações, que 
implique o controlo societário do titular de 
autorização está sujeita à aprovação prévia 
pela entidade competente. 

2. A transmissão dos direitos e obrigações 
abrangidos por uma autorização feita sem 
observância do disposto no número anterior, 
não produz efeitos no território nacional. 

 
3. A mudança do nome do titular de autorização 

que não implica a mudança do controlo 
societário está sujeita a comunicação prévia 
junto à entidade competente. 

f) access to the benefits and incentives of the 
investment, fiscal, foreign exchange and 
labour regime; 

g) recourse to international arbitration in the 
case of foreign direct investment under the 
terms of Article 63, as applicable; and 

h) the right to acquire, dispose of and sell 
electrical energy, as well as to access and 
transit the National Electricity Grid, at fair and 
reasonable prices and tariffs reflecting 
investment and running costs, under the 
terms of the respective authorization. 

 
Article 30 
(Modification of the Authorized Activities) 
1. When the holder of the authorization seeks to 

alter the characteristics of the project subject 
to the authorization or registration, it shall 
submit the corresponding request to the 
competent authority, motivated and 
accompanied by the support documentation 
necessary for its review. 

2. In assessing the request for alteration, the 
competent authority shall take into account 
among other aspects the criteria for awarding 
of the respective authorization as set forth in 
this law. 
 

Article 31 
(Transfer) 
1. The partial or total transfer of the rights and 

obligations covered by an authorization, to 
the parent company or third parties, including 
the direct or indirect transfer of shares, quotas 
or other forms of equity holding involving a 
controlling stake on the part of the holder of 
the authorization, is subject to prior approval 
by the competent authority. 

2. The transfer of the rights and obligations 
covered by an authorization undertaken 
without observance of the provisions in the 
foregoing paragraph is without effect within 
the national territory. 

3. A change of name of the holder of an 
authorization not involving a change of 
company control is subject to prior 
notification of the competent authority. 
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4. Os efeitos do registo transferem-se mediante 
a realização de novo registo junto a 
Autoridade Reguladora de Energia.  

 
Artigo 32 
 (Direitos dos Financiadores) 
1. Os financiadores das actividades autorizadas 

de fornecimento de energia eléctrica, podem, 
mediante autorização prévia da entidade 
competente, intervir na administração do 
titular da autorização e nas actividades 
autorizadas, com o objectivo de assegurar a 
continuidade do fornecimento de energia 
eléctrica, sujeito ao cumprimento com os 
termos e condições da autorização e da 
legislação aplicável a actividade subjacente e 
às prestações em causa. 

2. O disposto no número anterior só é aplicável 
em caso de: 
a) incumprimento grave pelo titular da 

autorização, das suas obrigações perante 
a entidade competente, desde que o 
incumprimento esteja iminente ou se 
verifiquem os pressupostos para a 
revogação da autorização; 
 

b) incumprimento grave pelo titular da 
autorização perante terceiros com quem 
tenha celebrado contratos essenciais para 
a prossecução da actividade autorizada, 
ou rescisão dos contratos por terceiros. 

 
 
3. A intervenção dos financiadores pode revestir 

as seguintes modalidades:  
a) transferência do controlo societário do 

titular da autorização para os 
financiadores ou para a entidade indicada 
por estes; e 

b) cessão da posição do titular da 
autorização para os financiadores ou para 
a entidade indicada por estes. 

4. Os direitos, obrigações e garantias inerentes a 
uma autorização mantêm-se inalterados, nos 
casos de intervenção na administração ou na 
assunção do controlo societário do respectivo 
titular, nas situações referidas nos números 
anteriores.  

4. The effects of registration are transferred 
through the carrying out of a new registration 
with the Energy Regulatory Authority. 
 

Article 32 
(Rights of Financiers) 
1. The financiers of authorised electrical energy 

supply activities may, with the prior 
authorization of the competent authority, 
intervene in the administration of the holder 
of the authorization and in the authorized 
activities, with the objective of ensuring 
continuity of electrical energy supply, subject 
to compliance with the terms and conditions 
of the authorization and with the legislation 
applicable to the underlying activity and to the 
financial undertakings involved. 

2. The provisions of the preceding paragraph 
shall only apply in the event of: 
a) a serious breach by the holder of the 

authorization, of its contractual 
obligations before the competent 
authority, provided that the non-
compliance is imminent or the 
presuppositions for withdrawal of 
authorization are confirmed; 

b) a serious breach by the holder of the 
authorization, of contractual obligations 
in relation to third parties with whom it 
has entered into contracts that are 
essential for pursuit of the authorized 
activity, or termination by third parties of 
the contracts. 

3. The intervention by the financiers may take 
the following forms: 
a) transfer of corporate control from the 

authorization holder to the financiers or 
to an entity indicated by them; and 
 

b) assignment of the position of 
authorization holder to the financiers or 
to an entity indicated by them. 

4. The rights, obligations and guarantees of an 
authorization remain unaltered, in cases of 
intervention in the administration or on the 
assumption of the controlling stake in the 
respective holder, in the situations referred to 
in the foregoing paragraphs. 
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Artigo 33 
 (Causas de Extinção das Autorizações) 
1. Constituem causas de extinção das 

autorizações as seguintes: 
a) Decurso do prazo, incluindo qualquer 

prorrogação; 
b) Revogação no caso de incumprimento das 

obrigações da autorização pelo seu titular; 
c) Ocorrência de um evento de força maior 

que seja insusceptível de reparação ou 
mitigação; 

d) Resolução por iniciativa do titular da 
autorização; 

e) Acordo entre as partes. 
2. A declaração da extinção de uma autorização 

está sujeita à verificação da continuidade do 
fornecimento da energia eléctrica aos 
consumidores. 

3. No caso das mini-redes, a interligação da Rede 
Eléctrica Nacional não constitui causa de 
extinção da respectiva autorização, ficando 
sujeita ao regime definido em regulamento. 

 
4. A revogação referida na alínea b) do número 1 

do presente artigo, está sujeita a comunicação 
prévia da entidade competente ao titular da 
autorização quando ocorra, dentre outros, 
qualquer dos seguintes factos: 

 
a) não dar início, suspender ou abandonar a 

actividade autorizada incluindo o não 
fornecimento de energia eléctrica, que 
não seja originada por um caso de força 
maior; 

b) recusar reiteradamente o devido exercício 
de fiscalização e inspecção; 
 

c) declaração de insolvência e a 
consequente liquidação do titular; 

d) desobediência ou inobservância 
sistemática da lei aplicável à autorização; 
 

e) cobrança dolosa de tarifas de valor 
superior as fixadas na autorização; 

f) transmissão da autorização sem a prévia 
aprovação da entidade competente; 

 
Article 33 
(Causes of Termination of Authorizations) 
1. The causes for termination of authorizations 

are as follows: 
a) expiry of the term, including any 

extension; 
b) revocation in the event of the holder’s 

breach of the authorisation obligations; 
c) occurrence of an event of force majeure 

that cannot be removed or mitigated; 
 

d) relinquishment on the initiative of the 
authorization holder; 

e) agreement between the parties. 
2. Declaration of the termination of an 

authorization is subject to confirmation of 
continuity of supply of electrical energy to the 
consumers. 

3. In the case of mini-grids, interconnection to 
the National Electricity Grid is not a basis for 
termination of the respective authorization; 
and it shall be subject to the regime defined in 
regulation. 

4. The revocation referenced in paragraph 1(b) 
of the present article is subject to prior 
notification from the competent authority to 
the holder of the authorization, upon the 
occurrence of any of the following events, 
among others: 
a) the failure to initiate, the suspension or 

abandonment of the activity, including 
failure to supply electricity, when not 
caused by an event of force majeure; 
 

b) repeated refusal to permit the proper 
undertaking of supervision and 
inspection; 

c) declaration of insolvency and consequent 
winding up of the holder; 

d) systematic contravention or non-
compliance with the law applicable to the 
authorization; 

e) wilful charging of tariffs in an amount 
above that set in the authorization; 

f) transfer of the authorization without the 
prior approval of the competent 
authority; 
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g) recusa em proceder à adequada 
manutenção, conservação e reparação 
das infraestruturas ou ainda a necessária 
expansão da rede; e 

h) violação grave da respectiva autorização 
ou das disposições desta Lei e seus 
regulamentos. 

5. A entidade competente não revogará a 
autorização, caso o titular de autorização, no 
prazo razoável fixado na comunicação prévia: 
 
a) demonstre o cumprimento integral das 

suas obrigações; 
b) corrija os factos que deram origem à 

comunicação prévia; ou 
c) alternativamente submeter um plano e 

cronograma para a adequada correcção 
desses mesmos factos. 

6. A resolução por iniciativa do titular da 
autorização referida na alínea d) do número 1 
do presente artigo tem lugar nos casos de 
incumprimento grave das obrigações do 
Estado de que resultem perturbações e/ou 
prejuízos que ponham em causa o exercício 
adequado das actividades objecto da 
autorização. 

7. A resolução por iniciativa do titular da 
autorização está sujeita:  
a) a notificação prévia à entidade 

competente, com aviso prévio mínimo de 
cento e oitenta (180) dias, explicitando os 
factos que fundamentam a resolução; 

b) ao cumprimento das obrigações 
decorrentes da autorização; e 

c) ao dever de fornecimento da energia 
eléctrica aos consumidores. 

8. A extinção da autorização nos termos das 
alíneas b), d) e e) do número 1 do presente 
artigo é fundamento bastante para a 
execução da garantia de desempenho. 

9. O processo de extinção da autorização deve 
ser instruído pela Autoridade Reguladora de 
Energia e decidido pela entidade competente, 
assegurando o direito ao contraditório. 
 
 

g) refusal to carry out adequate 
maintenance, upkeep and repair of the 
infrastructure or the necessary expansion 
of the network; and 

h) serious violation of the respective 
authorization or of the provisions of this 
law and its regulations. 

5. The competent authority shall not revoke the 
authorization if, within the reasonable time 
limit set in the prior notification, the 
authorization holder: 
a) demonstrates that it has complied fully 

with its obligations; 
b) corrects the facts giving rise to the prior 

notification; or, 
c) alternatively, submits a plan and 

schedule for the appropriate correction 
of those occurrences. 

6. Relinquishment on the initiative of the 
authorization holder referred to in paragraph 
1(d) of the present article takes place in cases 
of serious breach of the obligations of the 
State resulting in disturbances and/or 
damages that jeopardize the proper exercise 
of the activities that are the object of the 
authorization. 

7. Relinquishment on the initiative of the 
authorization holder is subject to: 
a) notification to the competent entity with 

a minimum 180 days’ prior notice, setting 
out the reasons for the relinquishment; 
 

b) fulfilment of the obligations arising from 
the authorization; and 

c) the duty to supply electrical energy to the 
consumers. 

8. Termination of the authorization on the 
grounds referred to in paragraph 1(b), (d) and 
(e) of the present article justifies enforcement 
of the performance guarantee. 

9. The process of termination of the 
authorization shall be initiated by the Energy 
Regulatory Authority and decided by the 
competent authority, with the parties having 
the right of rebuttal. 
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Artigo 34 
 (Efeitos da Extinção) 
1. Verificada a extinção da autorização, nos 

termos do disposto no artigo anterior, a 
entidade competente pode determinar, de 
acordo com os critérios e procedimentos 
aplicáveis à atribuição da respectiva 
autorização: 
a) A reversão dos bens móveis e imóveis, 

activos tangíveis e intangíveis, afectos à 
actividade objecto da autorização, pelo 
valor contabilístico do activo auditado, a 
favor do Estado ou de uma entidade que 
este vier a designar com capacidade 
técnica e financeira; 

b) A remoção ou destruição das instalações 
eléctricas, os bens móveis e imóveis, 
activos tangíveis e intangíveis, afectos à 
actividade objecto de autorização e a 
recuperação do local da actividade 
autorizada. 
 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior: 
a) O Estado goza do direito de preferência na 

aquisição dos bens móveis e imóveis, 
activos tangíveis e intangíveis, afectos à 
actividade objecto da autorização pelo 
valor contabilístico do activo auditado, 
deduzidos os valores que eventualmente 
sejam devidos ao Estado; 

b) Nos casos em que o Estado não exerça o 
seu direito de preferência, o titular da 
autorização pode dispor livremente dos 
seus bens móveis e imóveis, activos 
tangíveis e intangíveis, desde que o 
mesmo se encontre em situação fiscal 
regular perante o Estado, devendo por sua 
conta e risco, proceder, no caso do 
término do uso das instalações, remoção 
ou destruição das instalações eléctricas, 
os bens móveis e imóveis, activos 
tangíveis e intangíveis, afectos à mesma e 
a recuperação do local da actividade 
autorizada. 

3. Sendo a instalação eléctrica construída com 
recurso a fundos públicos, a instalação 
eléctrica e os bens afectos a mesma, revertem 
gratuitamente e sem quaisquer encargos para 

Article 34 
(Effects of the Termination) 
1. Upon termination of the authorization, within 

the terms of the foregoing article, the 
competent authority may order, in line with 
the criteria and procedures applicable to the 
awarding of the respective authorization: 
a) Reversion of the immovable and 

moveable assets and tangible and 
intangible assets allocated to the activity 
that is the object of the authorization, at 
its audited book value, in favour of the 
State or an entity with technical and 
financial capacity designated by the 
State;  

b) The removal or disposal of the electrical 
installations, the immovable and 
moveable assets, the tangible and 
intangible assets allocated to the activity 
that is the object of the authorization, 
and restoration of the site of the 
authorized activity. 

2. Notwithstanding the preceding paragraph: 
a) The State enjoys right of first refusal in 

the acquisition of the immovable and 
moveable assets and tangible and 
intangible assets allocated to the activity 
that is the object of the authorization, at 
the audited book value less any sums that 
are owing to the State; 

b) In the cases in which the State does not 
exercise its right of preference, the 
holder of the authorization may freely 
dispose of its moveable and immovable 
property and tangible and intangible 
assets, provided that it is in good tax 
standing in relation to the State, and in 
the cases of termination of the use of the 
installations, shall for its own account and 
risk remove or dispose of the electrical 
installations, real eState and moveable 
property and tangible and intangible 
assets allocated to the activities, and 
restore the site of the activity. 

3. In the event that the electrical installation was 
built with use of public funds, it and the assets 
assigned to it revert free of charge and with no 
charges to the State, or to the entity having 
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o Estado, ou para a entidade que este vier a 
indicar com capacidade técnica e financeira. 

4. No caso de revogação por incumprimento das 
obrigações da autorização pelo seu titular, 
ocorre a reversão para o Estado pelo valor 
contabilístico auditado das instalações, bens 
móveis e imóveis, e activos tangíveis e 
intangíveis afectos, livre de qualquer ónus ou 
encargos, sem prejuízo da compensação 
devida ao Estado pelos prejuízos e danos 
causados, bem como outras obrigações a que 
este estiver vinculado. 

 
5. O valor dos bens móveis e imóveis, activos 

tangíveis e intangíveis, referidos no presente 
artigo será determinado por um perito 
independente, salvaguardados os direitos das 
partes nos termos da presente Lei.  

 
6. Com a extinção de uma concessão, também se 

extingue o respectivo contrato de concessão. 
 
Secção III 
Concessão 
 
Artigo 35 
(Procedimento de Atribuição da Concessão) 
1. A atribuição de concessão que resulte de 

concurso público ou ajuste directo, nos 
termos da presente Lei, são instruídos e 
tramitados pela Autoridade Reguladora de 
Energia. 

2. A Autoridade Reguladora de Energia procede 
à instrução, tramitação e submissão do 
processo de atribuição de concessão ao 
Ministro que superintende de energia. 

3. A atribuição da concessão é feita de acordo 
com o modelo aprovado em regulamento que 
deve incluir no mínimo os seguintes 
elementos: 
a) identificação, endereço, contactos 

telefónicos e electrónicos, incluindo 
correio e portal electrónicos, e no caso de 
uma pessoa colectiva, o representante e 
respectivo mandato; 
 

b) NUIT, Número de Entidade Legal ou 
equivalente e documento de identificação 

technical and financial capacity that the State 
designates. 

4. In the event of revocation of the authorization 
for non-compliance with the obligations of the 
authorization by its holder, the reversion to 
the State is at the audited book value of the 
installations, immovable and moveable assets 
and tangible and intangible assets allocated to 
the installation, free of any encumbrances or 
charges, without prejudice to compensation 
due to the State for the harm and damages 
caused, as well as any other obligations to 
which the latter is bound. 

5. The value of the immovable and moveable 
property and tangible and intangible assets 
referred to in this article shall be determined 
by an independent expert, subject to the 
rights of the parties within the terms of the 
present law. 

6. On termination of a concession, the respective 
concession contract is likewise terminated. 
 

Section III 
Concession 
 
Article 35 
(Procedure for the Awarding of the Concession) 
1. The awarding of a concession resulting from a 

public tender or direct award, within the 
terms of the present law, is prepared and 
processed by the Energy Regulatory Authority. 
 

2. ARENE carries out the preparation, processing 
and submission of the file for awarding of a 
concession for decision by the Minister 
overseeing the energy sector. 

3. The concession award shall be in accordance 
with the template approved by regulation, 
which shall at a minimum include the 
following items: 
a) the identification, address, telephone 

and electronic contacts, including e-mail 
and website details, and in the case of a 
legal entity, its representative and 
respective power of attorney; 
 

b) The NUIT (tax number), NUEL (company 
registration number) or equivalent, and 
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do titular individual ou do representante 
da pessoa colectiva; 

 
c) localização do projecto incluindo os títulos 

de direito de uso e aproveitamento de 
terra e das servidões; 

d) objecto da Concessão incluindo a 
especificação do tipo de actividade de 
fornecimento de energia eléctrica, fonte 
energética e, conforme aplicável, a 
autorização do uso da fonte energética; 

e) planta da instalação eléctrica, incluindo 
potência instalada prevista e se for caso 
disso a rede de transporte e/ou 
distribuição; 

f) cronograma de implementação e início da 
operação comercial; 
 

g) obrigações relativas a saúde, segurança e 
ambiente; 

h) data de emissão, duração, incluindo o 
prazo para a implementação e 
comissionamento; 

i) declaração de necessidade, utilidade ou 
interesse públicos nos termos da 
legislação aplicável; 

j) direitos e obrigações das partes; 
k) preços, tarifas e taxas aplicáveis e os 

mecanismos de revisão; 
l) regime fiscal aplicável; 
m) meios de resolução de conflitos; 
n) garantia de desempenho para a 

construção do projecto; 
o) responsabilidade civil e seguros; 
p) fundamentos e procedimentos para 

suspensão, extinção e revogação da 
concessão e do contrato; 

q) regras de transmissão, modificação, 
prorrogação e causas de extinção da 
concessão e do contrato; e 

r) direitos e obrigações relativamente ao 
financiamento do projecto. 

4. Como garantia do cumprimento dos deveres 
emergentes de concessão, a concessionária 
deve: 
a) Manter um seguro que cubra as 

instalações, equipamentos, trabalhadores 
e terceiros, actualizado anualmente; e 

personal identification document of the 
individual holder or representative of the 
legal entity; 

c) the location of the project, including titles 
for land use and benefit and easements; 
 

d) the object of the concession, including 
specification of the type of electrical 
energy supply activity, the energy source 
and, as applicable, authorization for use 
of the energy source; 

e) the layout of the electrical installation, 
including the planned power rating and, 
if applicable, the transmission and/or 
distribution grid; 

f) the schedule for implementation and 
commencement of commercial 
operations; 

g) obligations regarding health, safety and 
the environment; 

h) date of issuance and duration, including 
the time limit for implementation and 
commissioning; 

i) the declaration of public need, utility or 
interest, under the terms of the 
applicable legislation; 

j) the rights and obligations of the parties; 
k) the applicable prices, tariffs and fees and 

the review mechanisms; 
l) the applicable fiscal regime; 
m) the means of dispute resolution; 
n) the performance guarantee for 

construction of the project; 
o) third-party liability and insurance; 
p) the grounds and procedures for 

suspension, termination and revocation 
of the concession and the contract; 

q) the rules for transfer, modification, 
extension and grounds for termination of 
the concession and the contract; and 

r) the rights and obligations in relation to 
the financing of the project. 

4. As a guarantee for the fulfilment of the duties 
arising from the concession, the 
concessionaire must: 
a) maintain an insurance policy covering the 

installations, equipment, workers and 
third parties, updated annually; and 
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b) Prestar a garantia de desempenho. 
5. A atribuição, suspensão, modificação, 

transmissão, prorrogação e extinção da 
concessão está sujeito as seguintes 
formalidades: 
a) Publicação no Boletim da República;  

 
b) Publicação nas plataformas electrónicas 

da entidade competente e da Autoridade 
Reguladora de Energia; e 

c) Inscrição no cadastro energético da 
Autoridade Reguladora de Energia. 

 
Artigo 36 
 (Contrato) 
1. Sem prejuízo do artigo anterior, pode ser 

celebrado um contrato de concessão, em 
conformidade com o modelo aprovado em 
regulamento, que deve incluir, entre outras 
cláusulas, as seguintes: 
a) meios de resolução de conflitos incluindo 

recurso a arbitragem internacional; 
b) responsabilidade civil e seguros; 
c) garantias de desempenho; 
d) obrigações relativas a saúde, segurança e 

ambiente; 
e) expropriação, resgate por parte do Estado 

e indemnizações; 
f) força maior e alocação e mitigação de 

riscos; 
g) fundamentos e procedimentos para 

transmissão, alteração, extinção e 
revogação do contrato; 

h) responsabilidade social e empresarial;  
i) conteúdo nacional e a formação e 

recrutamento de nacionais;  
j) direitos e obrigações relativamente ao 

financiamento do projecto; e 
k) clausula anti-corrupção. 

2. O contrato de concessão pode ser celebrado 
por iniciativa do Governo ou mediante 
solicitação do titular da autorização e realiza-
se mediante escrito particular com 
reconhecimento notarial das assinaturas, e a 
sua eficácia está sujeita à fiscalização prévia 
do Tribunal Administrativo 

 

b) provide a performance guarantee. 
5. The awarding, suspension, modification, 

transfer, extension and termination of the 
concession are subject to the following 
formalities: 
a) Publication in the Boletim da República 

(Official Gazette); 
b) Publication on the electronic platforms of 

the competent authority and of the 
Energy Regulatory Authority; and 

c) Recording in the energy register of the 
Energy Regulatory Authority. 
 

Article 36 
(Contract) 
1. Without prejudice to the foregoing article, a 

concession contract may be executed, in 
accordance with the template approved by 
regulation, which must inter alia, contain the 
following clauses: 
a) means of dispute resolution, including 

recourse to international arbitration; 
b) third-party liability and insurance; 
c) performance guarantees; 
d) obligations regarding health, safety and 

the environment; 
e) expropriation, redemption by the State 

and compensation; 
f) force majeure and risk allocation and 

mitigation; 
g) grounds and procedures for transfer, 

modification, termination and revocation 
of the contract; 

h) corporate and social responsibility; 
i) national content and training and 

recruitment of nationals; 
j) rights and obligations in relation to 

financing of the project; and 
k) anti-corruption clause. 

2. The concession contract may be executed at 
the initiative of the Government or upon 
request from the authorization holder. It is 
carried out by means of private written 
agreement with notarization of the signatures 
and it takes effect subject to prior oversight of 
the Administrative Tribunal. 
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Artigo 37 
(Prazo) 
1. As concessões de produção com recurso a 

fontes hidroeléctricas são atribuídas pelo 
prazo máximo de até cinquenta (50) anos, 
susceptível de prorrogação.  

2. As concessões de produção com recurso ao 
gás natural e carvão destinados ao mercado 
nacional são atribuídas pelo prazo máximo de 
até trinta e cinco (35) anos, susceptível de 
prorrogação. 

3. As concessões de transporte de energia 
eléctrica são atribuídas pelo prazo máximo de 
até trinta e cinco (35) anos, susceptível de 
prorrogação. 

4. As concessões de distribuição de energia 
eléctrica são atribuídas pelo prazo máximo de 
até trinta e cinco (35) anos, susceptível de 
prorrogação. 

5. As concessões para a realização combinada ou 
integrada da actividade de produção com uma 
ou mais actividades de transporte, 
distribuição e/ou comercialização, incluindo a 
importação e exportação são atribuídas pelo 
prazo aplicável à produção. 

6. Os termos e condições de prorrogação são 
estabelecidos em regulamento.  

 
Secção IV 
Licença 
 
Artigo 38 
 (Procedimento de instrução e atribuição da 
licença) 
1. A atribuição da licença inicia-se com a 

apresentação do pedido pelo interessado, 
junto da Autoridade Reguladora de Energia. 
 

2. As comunidades locais, cooperativas e outras 
formas de associação e parceria podem 
acordar com o promotor de um projecto de 
fornecimento de energia eléctrica, o 
desenvolvimento de um projecto em 
conformidade com os procedimentos a definir 
em regulamento. 

3. A licença segue o modelo aprovado em 
regulamento e contém a seguinte informação 
mínima: 

Article 37 
(Term) 
1. Generation concessions using hydro-electric 

sources are awarded for a maximum period of 
up to 50 years, renewable. 
 

2. Generation concessions with use of natural 
gas and coal allocated to the national market 
are awarded for a maximum period of up to 35 
years, renewable. 
 

3. Concessions for transmission of electrical 
energy are awarded for a maximum period of 
35 years, renewable. 

 
4. Concessions for the distribution of electrical 

energy are awarded for a maximum period of 
up to 35 years, renewable. 

 
5. Concessions for the carrying out of generation 

activity combined or integrated with one or 
more activities of transmission, distribution 
and/or sale, including import and export, shall 
be awarded for the period applicable to 
generation. 

6. The terms and conditions for extension are set 
out in regulation. 
 

Section IV 
Licences 
 
Article 38 
(Procedure for Initiation and Awarding of the 
Licence) 
1. The awarding of the licence commences with 

presentation by the interested party of an 
application to the Energy Regulatory 
Authority. 

2. Local communities, cooperatives and other 
forms of association and partnership may 
agree with a promoter of an electrical energy 
supply project on the development of a 
project in accordance with procedures to be 
defined in regulation. 
 

3. The licence is in the form of the template 
approved by regulation and contains the 
following minimum information: 
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a) identificação, endereço, contactos 
telefónicos e electrónicos incluindo 
correio e portal electrónicos, e no caso de 
uma pessoa colectiva, o representante e 
respectivo mandato; 

b) NUIT, Número de Entidade Legal ou 
equivalente e documento de identificação 
do titular individual ou do representante 
da pessoa colectiva; 
 

c) objecto da licença, incluindo a 
especificação do tipo de actividade de 
fornecimento de energia eléctrica, a fonte 
energética, e conforme aplicável, a 
autorização do uso da fonte energética; 

d) data de emissão e prazo de validade, 
incluindo prazo para a implementação e 
comissionamento; 

e) localização do projecto, incluindo os 
títulos de direito de uso e aproveitamento 
de terra e das servidões;  

f) planta da instalação eléctrica, incluindo 
potência instalada prevista e se for caso 
disso a rede de transporte e/ou 
distribuição; 

g) cronograma de implementação e início da 
operação comercial; 

h) direitos e obrigações do licenciado 
incluindo obrigações relativas a saúde, 
segurança e ambiente; 

i) preço, tarifas e taxas aplicáveis e 
mecanismos de revisão; 

j) garantia de desempenho da construção; 
k) meios de resolução de conflitos; 
l) as regras de transmissão, modificação, 

prorrogação, suspensão, e extinção da 
licença; e 

m) responsabilidade civil e seguros. 
4. A atribuição, suspensão, modificação, 

transmissão, prorrogação e extinção da 
licença está sujeita as seguintes formalidades: 
 
a) publicação nas plataformas electrónicas 

da entidade competente e da Autoridade 
Reguladora de Energia; e 

b) inscrição no cadastro energético da 
Autoridade Reguladora de Energia. 

 

a) the identification, address, telephone 
and electronic contacts, including e-mail 
and website details, and in the case of a 
legal entity, its representative and 
respective power of attorney; 

b) The NUIT (tax number), NUEL (company 
registration number) or equivalent, and 
personal identity card of the individual 
holder or representative of the legal 
entity; 

c) the object of the licence, including 
specification of the type of electrical 
energy supply activity, the energy source, 
and as applicable, the authorization for 
use of the energy source; 

d) date of issue and term of validity, 
including the deadline for 
implementation and commissioning; 

e) the location of the project, including titles 
for use and benefit of the land and for the 
easements; 

f) layout of the electrical installation, 
including the planned power rating and, 
if applicable, the transmission and/or 
distribution grid; 

g) schedule for implementation and 
commencement of business operations; 

h) rights and obligations of the licence 
holder, including obligations regarding 
health, safety and the environment; 

i) applicable price, tariffs and fees, and 
review mechanisms; 

j) construction performance bond; 
k) means of dispute resolution; 
l) the rules for transfer, alteration, 

extension, suspension and termination of 
the licence; and 

m) third-party liability and insurance. 
4. The awarding, suspension, modification, 

transfer, extension and termination of the 
licence are subject to the following 
formalities: 
a) publication on the electronic platforms of 

the competent authority and of the 
Energy Regulatory Authority; and 

b) recording in the energy register of the 
Energy Regulatory Authority. 
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Artigo 39 
(Prazos) 
1. O prazo da licença é fixado de acordo com a 

natureza e especificidade da actividade de 
fornecimento de energia eléctrica, tem a 
duração máxima de até trinta e cinco (35) 
anos, susceptível de prorrogação por igual 
período. 

2. Os termos e condições de prorrogação são 
estabelecidos em regulamento.  

 
Secção V 
Licença Simplificada 
 
Artigo 40 
(Procedimento e Formalidades da Licença 
Simplificada) 
1. A atribuição da licença simplificada inicia-se 

com a apresentação do pedido pelo 
interessado, junto da Autoridade Reguladora 
de Energia. 

2. As comunidades locais, cooperativas e outras 
formas de associação podem acordar com o 
promotor de um projecto de fornecimento de 
energia eléctrica, com potência instalada 
inferior ou igual a 4 MW, para desenvolver o 
projecto em conformidade com os 
procedimentos a definir em regulamento. 

3. A licença simplificada segue o modelo 
aprovado em regulamento e contém no 
mínimo os seguintes elementos, conforme o 
tipo de serviços a realizar: 
a) identificação, endereço, contactos 

telefónicos e electrónicos incluindo 
correio e portal electrónicos, e no caso de 
uma pessoa colectiva, o representante e 
respectivo mandato; 

b) NUIT, Número de Entidade Legal ou 
equivalente e documento de identificação 
do titular individual ou do representante 
da pessoa colectiva; 
 

c) objecto da licença simplificada, incluindo: 
 
 
i) No caso de uma actividade de 

fornecimento de energia eléctrica, a 
especificação do tipo, a fonte 

Article 39 
(Terms) 
1. The term of the licence is set according to the 

nature and specificity of the activity of supply 
of electrical energy, with the maximum term 
being 35 years, renewable for the same length 
of time. 
 

2. The terms and conditions for extension are set 
out in regulation. 
 

Section V 
Simplified Licence 
 
Article 40 
(Simplified Licence Procedure and Formalities) 
 
1. The award of a simplified licence is initiated 

with the submission of the application by the 
interested party to the Energy Regulatory 
Authority. 

2. Local communities, cooperatives and other 
forms of association may agree with the 
promoter of a project for supply of electrical 
energy with a power rating less than or equal 
to 4 MW, to undertake the project in 
accordance with procedures to be defined in 
regulation. 

3. The simplified licence follows the template 
approved by regulation and contains at a 
minimum the following items, according to 
the type of services to be carried out: 
a) the identification, address, telephone 

and electronic contacts, including e-mail 
and website details, and in the case of a 
legal entity, its representative and 
respective power of attorney; 

b)  The NUIT (tax number), NUEL (company 
registration number) or equivalent, and 
identity document of the individual 
holder or representative of the legal 
entity; 

c) the object of the simplified licence, 
including: 

 
i) In the case of an activity of supply of 

electrical energy, the specification of 
the type of activity, the energy source 
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energética, e conforme aplicável, a 
autorização do uso da fonte 
energética; e 

ii) No caso de serviços energéticos, uma 
descrição dos serviços a prestar. 

d) data de emissão e prazo de validade; 
e) cronograma de implementação, 

comissionamento e início da operação 
comercial; 

f) planta da instalação eléctrica, incluindo 
potência instalada prevista e se for caso 
disso, a rede de transporte e/ou 
distribuição; 

g) localização do projecto, incluindo os 
títulos de direito de uso e aproveitamento 
de terra e das servidões;  

h) direitos e obrigações do titular da licença 
simplificada, incluindo obrigações 
relativas a saúde, segurança e ambiente; 

i) preço, tarifas e taxas aplicáveis e 
mecanismos de revisão; 

j) garantia de desempenho da construção; 
k) as normas para a suspensão, modificação, 

transmissão, prorrogação e extinção da 
licença simplificada; e 

l) responsabilidade civil e seguros. 
4. A atribuição, suspensão, modificação, 

transmissão, prorrogação e extinção da 
licença simplificada está sujeito às seguintes 
formalidades: 
a) publicação nas plataformas electrónicas 

da entidade competente e da Autoridade 
Reguladora de Energia; e 

b) inscrição no cadastro energético da 
Autoridade Reguladora de Energia. 

 
Artigo 41 
(Prazo da Licença Simplificada) 
1. As licenças simplificadas para actividades de 

fornecimento de energia eléctrica têm a 
validade mínima de dez (10) e a validade 
máxima de até vinte (20) anos, susceptível de 
prorrogação por períodos iguais. 

2. A licença simplificada para a prestação de 
serviços energéticos incluindo a 
comercialização de equipamentos e de 
sistemas individuais de energia eléctrica e de 

and, as applicable, the authorization 
for use of the energy source; and 

ii) In the case of energy services, a 
description of the services to be 
provided 

d) date of issue and term of validity; 
e) timeline for implementation, 

commissioning and commencement of 
commercial operations; 

f) layout of the electrical installation, 
including its planned rated capacity and, 
if relevant, the transmission and/or 
distribution grid; 

g) the location of the project, including titles 
for use and benefit of the land and for the 
easements; 

h) rights and obligations of the simplified 
licence holder, including health, safety 
and environmental obligations; 

i) applicable price, tariffs and fees, and 
review mechanisms; 

j) construction performance bond; 
k) the rules for suspension, modification, 

transfer, extension and termination of 
the simplified licence; and 

l) third-party liability and insurance. 
4. The award, suspension, modification, transfer, 

extension and termination of the simplified 
licence are subject to the following 
formalities: 
a) publication on the electronic platforms of 

the competent authority and of the 
Energy Regulatory Authority; and 

b) recording in the energy register of the 
Energy Regulatory Authority. 
 

Article 41 
(Term of the Simplified Licence) 
1. Simplified licences for electrical energy supply 

activities have a minimum period of validity of 
ten years and maximum period of validity of 
up to 20 years, extendable for equal periods of 
time. 

2. A simplified licence for the provision of energy 
services, including the marketing of 
equipment and of individual electrical energy 
and energy efficiency systems is valid for a 
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eficiência energética, têm a validade de cinco 
(5) anos prorrogáveis por períodos iguais. 

3. Os termos e condições de prorrogação são 
estabelecidos em regulamento.  

 
Secção VI 
Registo 
 
Artigo 42 
 (Procedimento e Formalidades do Registo) 
1. O registo é efectuado pela Autoridade 

Reguladora de Energia mediante solicitação 
do interessado. 

2. O registo segue o modelo aprovado em 
regulamento e contém no mínimo os 
seguintes elementos: 
a) identificação, endereço, contactos 

telefónicos e electrónicos incluindo 
correio e portal electrónicos, e no caso de 
uma pessoa colectiva, o representante e 
respectivo mandato; 

b) NUIT, Número de Entidade Legal ou 
equivalente e documento de identificação 
do titular individual ou do representante 
da pessoa colectiva; 

c) objecto e localização; 
d) data e validade; 
e) descrição da instalação eléctrica, 

incluindo potência instalada; 
3. A realização, suspensão, modificação, 

prorrogação e extinção do registo está sujeito 
às seguintes formalidades: 
a) publicação nas plataformas electrónicas 

da entidade competente e da Autoridade 
Reguladora de Energia; e 

b) inscrição no cadastro energético da 
Autoridade Reguladora de Energia. 

4. Ao registo aplicam-se os deveres, direitos e 
garantias estabelecidos na presente Lei com 
as necessárias adaptações. 

 
Artigo 43 
(Prazo do Registo) 
O registo tem validade de cinco (5) anos 
prorrogáveis por períodos iguais.  
 

term of five years, extendable for equal 
periods of time. 

3. The terms and conditions for extension are set 
out in regulation. 
 

Section VI 
Registration 
 
Article 42 
(Registration Procedure and Formalities) 
1. Registration is carried out at the Energy 

Regulatory Authority by means of request by 
the interested party. 

2. Registration follows the template approved by 
regulation and contains at a minimum the 
following items: 
a) the identification, address, telephone 

and electronic contacts, including e-mail 
and website details, and in the case of a 
legal entity, its representative and 
respective power of attorney; 

c) The NUIT, NUEL or equivalent, and 
identification document of the individual 
holder or representative of the legal 
entity; 

d) object and location; 
e) date and period of validity; 
f) description of the electrical installation, 

including installed power; 
3. The carrying out, suspension, modification, 

extension and termination of the registration 
are subject to the following formalities: 
a) publication on the electronic platforms 

of the competent authority and of the 
Energy Regulatory Authority; and 

b) recording in the energy register of the 
Energy Regulatory Authority. 

4. The duties, rights and guarantees set out in 
the present law apply to registration, with the 
requisite adaptations. 

 
Article 43 
(Term of the Registration) 
Registration is valid for five years, extendable for 
equal periods of time. 
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CAPÍTULO III 
 REGRAS DE EXPLORAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 
 
Secção I 
Fornecimento de Energia e Consumidores 
 
Artigo 44 
 (Direitos e Obrigações Gerais do Consumidor) 
1. Constituem direitos gerais dos consumidores: 

 
a) qualidade do serviço de fornecimento de 

energia eléctrica; 
b) direito de informação;  
c) tarifas e preços justos e razoáveis; 
d) protecção relativamente a cláusulas ou 

condições abusivas; 
e) mecanismos de acesso e resolução de 

litígios. 
2. Constituem obrigações gerais dos 

consumidores: 
a) pagar as taxas e tarifas devidas; 
b) facilitar a fiscalização e inspecção pela 

entidade competente e pelo titular da 
autorização; 

c) cumprir as exigências técnicas e de 
segurança com respeito à rede, 
equipamentos e instalações eléctricas; 

d) fornecer informações para fins de 
facturação; e 

e) fornecer a informação para efeitos de 
planeamento energético.  

 
Artigo 45 
 (Dever de Fornecimento) 
1. O titular da autorização deve fornecer energia 

eléctrica aos consumidores, nos termos 
estabelecidos na respectiva autorização. 

2. Em caso de recusa, redução ou atraso 
injustificados de fornecimento de energia 
eléctrica a um consumidor, este pode recorrer 
a Autoridade Reguladora de Energia, que 
decide se o titular da autorização deve 
efectuar o fornecimento, determinando as 
condições em que este deve ter lugar. 

3. O titular da autorização deve cooperar na 
coordenação e articulação com outros 
fornecedores de energia eléctrica 

CHAPTER III 
RULES FOR OPERATION OF ELECTRICAL ENERGY 
SUPPLY ACTIVITIES 
 
Section I 
Energy Supply and Consumers 
 
Article 44 
(General Consumer Rights and Obligations) 
1. The following constitute general rights of the 

consumers: 
a) quality of the electrical energy supply 

service; 
b) right to information; 
c) fair and reasonable tariffs and prices; 
d) protection in relation to unfair terms or 

conditions; 
e) access and dispute resolution 

mechanisms. 
2. The following constitute general obligations of 

consumers: 
a) to pay the rates and tariffs due; 
b) to facilitate supervision and inspection by 

the competent authority and by the 
authorization holder; 

c) to comply with the technical and safety 
requirements with regard to the grid, 
equipment and electrical installations; 

d) to provide information for the purposes of 
billing; and 

e) to provide information for the purposes of 
energy planning. 
 

Article 45 
(Duty to Supply) 
1. The holder of the authorization must supply 

electrical energy to the consumers, within the 
terms set out in the respective authorization. 

2. In the event of unjustified refusal, reduction or 
delay in supply of electrical energy to a 
consumer, the consumer may appeal to the 
Energy Regulatory Authority, which decides 
whether the authorization holder must carry 
out the supply and determining the conditions 
in which the supply is to take place. 

3. The holder of the authorization must 
cooperate in coordination and articulation 
with other suppliers of electrical energy 
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relativamente aos planos nacionais e 
regionais de fornecimento de energia 
eléctrica. 

4. Os consumidores localizados dentro de uma 
determinada área de distribuição podem 
obter energia eléctrica de outros titulares de 
autorização, nos termos a regulamentar. 

 
Artigo 46 
 (Projectos de Uso Intensivo de Energia Eléctrica) 
1. No processo de autorização da construção, 

reabilitação e implementação de um projecto 
de uso intensivo de energia eléctrica, os 
respectivos titulares de autorização para a 
produção, transporte e/ou distribuição devem 
ser previamente consultados, para assegurar 
o devido fornecimento de energia eléctrica. 

 
2. Para efeitos do disposto no número 1, o nível 

de potência mínima e/ou área mínima do 
projecto de uso intensivo de energia eléctrica 
é definido em regulamento. 

 
 
Artigo 47  
(Regularidade do Fornecimento) 
1. O titular de autorização que inclui a 

distribuição deve assegurar a prestação de um 
serviço de fornecimento de energia eléctrica 
regular e de boa qualidade, de forma a evitar 
danos e prejuízos ao consumo, às actividades 
sociais e económicas, bem como aos bens dos 
consumidores. 

2. O fornecimento pode ser suspenso ou 
interrompido momentânea e/ou 
parcialmente, com vista a assegurar o reforço 
da capacidade da Rede Eléctrica Nacional, a 
conservação ou a reparação das instalações e 
equipamentos e proceder a obras de 
beneficiação, mediante pré-aviso de data e 
hora. 

3. No caso de ocorrência de circunstâncias 
imprevistas e fora do seu controlo que exijam 
uma intervenção urgente o distribuidor pode, 
excepcionalmente, tomar de imediato todas 
as medidas necessárias para a conservação 
e/ou a reparação das instalações ou 
equipamentos, incluindo a suspensão da 

regarding national and regional plans for 
supply of electrical energy. 
 

4. Those consumers located within a given 
distribution area may obtain electrical energy 
from other authorization holders, under such 
terms as set in regulation. 

 
Article 46 
(Electrical Energy-Intensive Projects) 
1. The respective holders of authorization for 

generation, transmission and/or distribution 
shall be consulted beforehand in the process 
of authorization of the construction, 
refurbishment and implementation of a 
project that is electrical energy-intensive, for 
the purpose of ensuring the proper supply of 
electrical energy. 

2. For the purposes of the provisions in 
paragraph 1, the level of minimum power 
rating and/or minimum area of an electrical 
energy-intensive project is defined in 
regulation. 

 
Article 47 
(Regularity of Supply) 
1. The holder of an authorization that includes 

distribution must ensure provision of a service 
of supply of electrical energy that is regular 
and of good quality, to avoid damage and 
losses to consumers and economic and social 
activities, as well as to the consumers’ 
property. 

2. Supply may be suspended or interrupted 
momentarily and/or partially, with prior 
notice as to the date and time, to strengthen 
the capacity of the National Electricity Grid, 
the upkeep or repair of the installations and 
equipment, and to carry out improvement 
works. 
 

3. If circumstances occur that are unforeseen 
and beyond its control and that demand 
urgent action, the distributor may on an 
exceptional basis immediately, without prior 
notice, take all such measures as are needed 
for the conservation and/or repair of the 
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prestação do serviço de fornecimento, sem 
aviso prévio. 
 

4. O titular de autorização que inclui a 
distribuição obriga-se a reduzir ao mínimo 
possível o número e a duração de 
interrupções e suspensões, assim como a 
limitá-las a períodos e horas que causem o 
menor prejuízo e inconveniente possível ao 
consumidor. 

5. O titular de autorização que inclui a 
distribuição obriga-se a comunicar, de 
imediato e periodicamente, à Autoridade 
Reguladora de Energia o número de 
interrupções e suspensões, incluindo a sua 
duração e consequências, assim como outras 
informações relativas à qualidade do 
fornecimento que a Autoridade Reguladora 
de Energia venha a solicitar. 

 
Artigo 48 
 (Redução, Suspensão ou Termo do 
Fornecimento) 
1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 33 e 47, 

o titular de autorização que inclui a 
distribuição pode suspender, reduzir ou pôr 
termo ao fornecimento de energia eléctrica 
nas seguintes situações: 
a) declaração de insolvência ou falência e a 

consequente liquidação do consumidor; 
 

b) o consumidor não cumprir com as 
condições estabelecidas no contrato de 
fornecimento de energia eléctrica, 
incluindo o pagamento pontual das 
tarifas e encargos devidos pelo consumo; 
e, não sanar o incumprimento no prazo 
de trinta (30) dias após a recepção do 
aviso; e 

c) Força maior nos termos definidos na 
presente Lei. 

2. O titular de autorização que inclui a 
distribuição deve: 
a) evitar suspender, reduzir ou pôr termo ao 

fornecimento de energia eléctrica nos 
fins de semana, feriados e dias de 
tolerância de ponto; e 

installations or equipment, including 
suspension of provision of the supply service. 

 
4. The holder of an authorization that includes 

distribution is obligated to reduce the number 
and duration of interruptions and suspensions 
to a strict minimum, as well as limiting them 
to the periods and times that cause the least 
possible harm and inconvenience to the 
consumer. 

5. The holder of an authorization that includes 
distribution undertakes to communicate the 
number of interruptions and suspensions 
immediately and periodically to the Energy 
Regulatory Authority, including their duration 
and consequences, as well as any other 
information with respect to the quality of 
supply that the Regulatory Authority may 
request. 
 

Article 48 
(Reduction, Suspension or Conclusion of Supply) 

 
1. Without prejudice to the provisions of Articles 

33 and 47, the holder of an authorization that 
includes distribution may suspend, reduce or 
end the supply of electrical energy in the 
following cases: 
a) declaration of insolvency or bankruptcy 

and consequent winding up of the 
consumer; 

b) the consumer failing to comply with the 
conditions set out in the contract for 
supply of electrical energy, including the 
failure to promptly pay the tariffs and 
charges due for consumption, and failing 
to remedy such non-compliance within 
the time limit of 30 days following receipt 
of notice; and 

c) Force majeure as defined in this law. 
 

2. The holder of an authorization that includes 
distribution shall: 
a) avoid suspending, reducing or terminating 

the supply of electricity on weekends, 
holidays and other days off (tolerância de 

ponto); and 
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b) repor o fornecimento de energia eléctrica 
dentro do prazo de vinte e quatro (24) 
horas a contar da data da regularização 
da situação que fundamentou a 
suspensão, redução ou termo ao 
fornecimento de energia eléctrica. 

 
Artigo 49 
 (Acesso às Instalações do Consumidor) 
1. Os titulares de autorização, ou os seus 

representantes, têm o direito de acesso aos 
locais que recebem ou tenham recebido 
energia eléctrica, com o objectivo de: 
a) proceder a manobras ou inspeccionar 

obras, linhas, aparelhos de medição e 
outra aparelhagem técnica pertencente 
ao titular de autorização; 

b) realizar a contagem de energia eléctrica 
fornecida ou aferição dos equipamentos 
de contagem;  

c) efectuar a remoção do equipamento que 
lhes pertença quando se verificar o termo 
de fornecimento de energia eléctrica; e 

d) reparar ou repor o equipamento da 
instalação eléctrica em situações de 
emergência. 

2. O direito de acesso referido no número 
anterior deve ser exercido no período diurno, 
salvo circunstâncias que justifiquem a 
inspecção no período nocturno nos termos 
das normas, estabelecidas na alínea i) do 
artigo 10.  

3.  Os titulares de autorização, são obrigados a 
reparar os prejuízos causados em virtude do 
exercício dos direitos referidos no número 1. 

 
 
Secção II 
 Acesso e Operação das Redes Eléctricas 
 
Artigo 50 
 (Acesso e Trânsito às Redes) 
1. Os titulares de autorização de transporte e/ou 

distribuição não podem recusar o acesso e 
trânsito de energia eléctrica à sua instalação 
eléctrica, ao utilizador, havendo 
disponibilidade técnica.  

b) restore the electricity supply within 
twenty-four (24) hours from the date of 
remedying of the situation at the basis of 
the suspension, reduction or termination 
of the electricity supply. 

 
 

Article 49 
(Access to the Consumer’s Installations) 
1. The authorization holders or their 

representatives have the right of access to the 
sites that receive or have received electrical 
energy, with the objective of: 
a) carrying out operations or inspecting 

works, lines, metering devices and other 
technical equipment belonging to the 
holder of the authorization; 

b) carrying out the metering of the electrical 
energy supplied or calibration of the 
metering equipment; and 

c) removal of the equipment belonging to it, 
when electrical energy supply is 
terminated; and 

d) repairing or replacing the equipment of 
the electrical installation in emergency 
situations. 

2. The right of access referred to in the foregoing 
paragraph must be exercised during the 
daytime period, unless there are special 
circumstances that justify inspection during 
the night-time period, under the terms of the 
rules set out in Article 10(i). 

3. The authorization holders are obligated to 
repair damages caused by virtue of the 
exercise of the rights referred to in paragraph 
1. 
 

Section II 
Access to and Operation of the Electrical Grids 
 
Article 50 
(Right of Access and Transit on the Grids) 
1. The holders of authorization for transmission 

and/or distribution may not refuse access and 
transit of electrical energy on its electrical 
installation to a user, if there is technical 
availability. 
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2. Os titulares de autorização de transporte e/ou 
distribuição concedem, sem discriminação, o 
acesso e trânsito aos utilizadores em 
condições equiparáveis, em qualidade e 
preço, ao respectivo serviço de transporte 
e/ou distribuição que lhe é directamente 
prestado. 

3. O acesso e trânsito de energia eléctrica 
através de instalações de um terceiro é feito 
mediante pagamento de uma tarifa de 
trânsito.  

4. O acesso pode ser condicionado ao aumento 
da capacidade da instalação proposta para 
possibilitar o acesso de outros utilizadores ao 
trânsito de energia eléctrica.  

5. O disposto do presente artigo aplica 
igualmente ao Operador da Rede Nacional de 
Transporte. 

6. Mediante aprovação da entidade 
competente, o acesso e trânsito de energia 
eléctrica, as respectivas condições e tarifas, 
numa determinada região, podem ser objecto 
de um acordo de transporte e/ou distribuição 
regional entre os respectivos titulares de 
autorização ou consumidores operando na 
região em questão. 

7. As condições e requisitos técnicos aplicáveis 
ao trânsito de energia eléctrica, para efeitos 
das actividades de transporte e distribuição, 
encontram-se previstos no respectivo Código 
de Rede e demais legislação aplicável. 
 

Artigo 51  
(Operador da Rede Nacional de Transporte) 
1. O Operador da Rede Nacional de Transporte é 

uma entidade de direito público, responsável 
pelada gestão técnica global da Rede Nacional 
de Transporte de Energia Eléctrica. 

2. A gestão técnica global da Rede Nacional de 
Transporte de Energia Eléctrica é exercida 
com independência, de forma transparente e 
não discriminatória, de modo a assegurar o 
funcionamento integrado e harmonizado do 
sistema de electricidade e a segurança e 
continuidade do fornecimento de energia 
eléctrica, no curto, médio e longo prazo, 
mediante principalmente o exercício das 
seguintes funções: 

2. The holders of authorization for transmission 
and/or distribution shall grant access and 
transit without discrimination to the users on 
comparable terms of quality and price to the 
respective transmission and/or distribution 
service that is directly supplied to it. 
 

3. Access and transit for electrical energy 
through third party installations is obtained by 
payment of a transit fee. 

 
4. Access may be made contingent on increased 

capacity in the proposed facility, in order to 
make access possible by other electrical 
energy transit users. 

5. The provisions of this article also apply to the 
Operator of the National Transmission Grid. 
 

6. Subject to approval by the competent 
authority, access to and transit of electrical 
energy and the respective conditions and 
tariffs in a given region may be the object of a 
regional transmission and/or distribution 
agreement between the respective 
authorization holders or consumers operating 
in the region concerned. 

7. The technical conditions and requirements 
applicable to the transit of electrical energy 
for purposes of transmission and distribution 
activities are specified in the respective Grid 
Code and other applicable legislation. 
 

Article 51 
(Operator of the National Transmission Grid) 
1. The Operator of the National Transmission 

Grid (ONTG) is an entity under public law 
responsible for overall technical management 
of the National Transmission Grid. 

2. The overall technical management of the 
National Electrical Energy Transmission Grid is 
exercised independently, transparently and 
on a non-discriminatory basis, so as to ensure 
the integrated and harmonized operation of 
the electricity system and the security and 
continuity of supply of electrical energy in the 
short, medium and long term, by means 
primarily of the following duties: 
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a) coordenação da operação e 
monitoramento da utilização da Rede 
Nacional de Transporte de Energia 
Eléctrica e suas interligações; 

b) programar e instruir o despacho para 
responder a procura de energia eléctrica, 
em tempo real e de forma fiável, segura e 
com qualidade de serviço, através da 
utilização optimizada dos recursos de 
produção e transporte disponíveis, 
incluindo as interligações internacionais; 

c) propor o planeamento da Rede Nacional 
de Transporte de Energia Eléctrica, 
tomando em conta as transacções 
transfronteiras de electricidade. 

3. O Operador da Rede Nacional de Transporte 
deve ser independente, no plano jurídico e/ou 
funcional, das entidades que exerçam, directa 
ou indirectamente as actividades de 
produção, distribuição ou comercialização de 
electricidade, e está sujeito à observância dos 
seguintes princípios gerais: 
a) salvaguarda do interesse público; 
b) igualdade de tratamento e 

oportunidades; 
c) não discriminação; 
d) concretização dos benefícios que podem 

ser extraídos da exploração técnica 
conjunta do Sector Eléctrico Nacional e da 
interligação com outros sistemas 
eléctricos; 

e) transparência nas decisões e condutas, 
designadamente através de mecanismos 
de informação e de auditoria. 

4. Compete ao Conselho de Ministros designar o 
Operador da Rede Nacional de Transporte e 
definir os demais termos e condições 
aplicáveis ao desempenho das suas funções, 
podendo, excepcional e transitoriamente, 
autorizar que exerça as actividades relativas 
às Redes de Distribuição interligadas à Rede 
Nacional de Transporte de Energia Eléctrica 
assim como a função de Operador Nacional de 
Mercado. 
 

a) coordination of the operation and 
monitoring of use of the National 
Electrical Energy Transmission Grid and 
its interconnections; 

b) planning and preparing the order to 
respond to electrical energy demand in 
real time, reliably, securely and with 
quality of service, through the optimized 
use of the available generation and 
transmission resources, including the 
international interconnections; 

c) proposing the planning of the National 
Electrical Energy Transmission Grid, 
taking into account the cross-border 
electricity transactions. 

3. The Operator of the National Transmission 
Grid shall be independent in legal and/or 
functional terms of the entities directly or 
indirectly undertaking the activities of 
generation, distribution or marketing of 
electricity, and is subject to observance of the 
following general principles: 
a) safeguarding of the public interest; 
b) equality of treatment and opportunity; 

 
c) non-discrimination; 
d) obtaining the benefits that may be 

extracted from the joint technical 
operation of the National Electricity 
Sector and the interconnection with 
other electrical systems; 

e) transparency in decision-making and 
conduct, in particular through reporting 
and auditing mechanisms. 

4. The Council of Ministers has the competence 
to appoint the ONTG and to define the other 
terms and conditions applicable to the 
performance of its duties. It may on an 
exceptional and interim basis authorize the 
ONTG to exercise the activities related to the 
distribution networks interconnected with the 
National Electrical Energy Transmission Grid, 
as well as the role of National Market 
Operator. 
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Artigo 52  
(Operador Nacional do Mercado) 
1. O Operador Nacional do Mercado é uma 

entidade de direito público, sem fins 
lucrativos que tem por objecto: 
a) Coordenar as operações dos mercados 

grossistas de energia eléctrica; 
b) Recolher os dados sobre medição e 

contratos de comercialização de energia 
eléctrica; e 

c) Viabilizar as transacções comerciais de 
energia eléctrica.  

2. Na sua actuação o Operador nacional de 
mercado guia-se pelo princípio da não 
discriminação entre os consumidores e outros 
intervenientes que participam nos mercados 
grossistas de energia eléctrica.  

3. Compete ao Conselho de Ministros designar o 
Operador Nacional do Mercado e a definição 
dos termos e condições aplicáveis ao 
desempenho das suas funções. 

4. O Operador Nacional do Mercado é tutelado 
pelo Ministério que superintende a área de 
energia eléctrica e regulado e fiscalizado pela 
Autoridade Reguladora de Energia. 
 
 

Artigo 53 
 (Serviço de Acesso Universal à Energia Eléctrica) 
1. É criado o Serviço de Acesso Universal à 

Energia Eléctrica cujo objectivo consiste no 
financiamento da prestação de serviços ou de 
projectos que tenham por objecto o acesso 
universal. 

2. O Serviço de Acesso Universal à Energia 
Eléctrica é um património autónomo, cuja 
gestão e operação são estabelecidas em 
regulamentação específica. 

3. Os titulares de autorização para o 
fornecimento de actividades de energia 
eléctrica devem contribuir para o Serviço de 
Acesso Universal mediante o pagamento da 
Taxa de Acesso Universal. 

 
 
Secção III 
Sistema de Tarifas e Preços 
 

Article 52 
(National Market Operator) 
1. The National Market Operator is a non-profit 

entity governed by public law, with the object 
of: 
a) coordination of the operations of the 

wholesale electricity markets; 
b) collection of metering data and electrical 

energy sales contracts; and 
 

c) enabling of commercial electrical energy 
transactions. 

2. In the execution of its activities, the National 
Market Operator is guided by the principle of 
non-discrimination between consumers and 
other intervening parties participating in the 
wholesale electrical energy markets. 

3. The Council of Ministers has the competency 
to designate the National Market Operator 
and to define the terms and conditions 
applicable to the performance of its duties. 

4. The National Market Operator is subject to the 
oversight of the ministry overseeing the 
electrical energy area and is regulated and 
supervised by ARENE. 
 
 

Article 53 
(Electrical Energy Universal Access Service) 
1. The Universal Access to Electrical Energy 

Service is hereby created, the objective of 
which consists in the financing of the provision 
of services or projects having universal access 
as their object. 

2. The Universal Access to Electrical Energy 
Service is an autonomous entity (património 

autónomo) the management and operation of 
which are set forth in specific regulation. 

3. The holders of authorization for the supply of 
electrical energy must contribute to the 
Universal Access Service through payment of 
the Universal Access Fee. 

 
 
 
Section III 
Tariff and Price System 
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Artigo 54 
 (Princípios) 
1. As tarifas e preços da energia eléctrica devem 

ser justos e razoáveis e promover o equilíbrio 
económico e financeiro do Sector Eléctrico 
Nacional, orientando-se pelos seguintes 
princípios: 
a) equilíbrio entre o mínimo custo possível e 

a qualidade do serviço prestado; 
b) recuperação dos custos, incluindo os 

custos operacionais, de depreciação do 
capital, pagamentos de dívidas, reservas 
para lidar entre outros, com manutenção, 
reparações e substituições de emergência 
e impostos, desde que sejam prudentes, 
eficientes e razoavelmente incorridos; 

c) retorno razoável sobre o capital investido 
tendo em conta uma estrutura de capital 
adequada que reflictam os riscos do 
projecto; 

d) repartição adequada de ganhos de 
produtividade com o consumidor; e 

e) eficiência energética e sustentabilidade 
ambiental.  

2. Os custos referidos na alínea b) do número 
anterior, abrangem os custos decorrentes da 
expansão do acesso à Rede Eléctrica Nacional 
e da iluminação pública.  

3. Não podem ser cobrados aos consumidores 
quaisquer outras tarifas, preços, custos, ou 
encargos que não tenham sido previstos na 
respectiva autorização ou estabelecidos pela 
Autoridade Reguladora de Energia. 

4. As tarifas podem ser diferenciadas em função 
das características técnicas e de custos 
específicos provenientes do atendimento aos 
diferentes segmentos de consumidores, 
reflectindo os custos fixos e variáveis 
incorridos no fornecimento de energia 
eléctrica. 

5. Os preços podem ser diferenciados em função 
das características técnicas e dos custos 
específicos inerentes a fonte energética, 
reflectindo os custos fixos e variáveis 
incorridos no fornecimento de energia 
eléctrica. 
 
 

Article 54 
(Principles) 
1. Electrical energy tariffs and prices must be fair 

and reasonable and foster the economic and 
financial equilibrium of the National Electricity 
Sector and are guided by the following 
principles: 
a) balance between lowest possible cost 

and quality of the service provided; 
b) cost recovery, including operating costs 

and those for capital depreciation, debt 
payments, reserves to deal with among 
other things maintenance and repairs 
and emergency replacements, and taxes, 
provided that the costs are prudent, 
efficient and reasonably incurred; 

c) reasonable return on the capital 
invested, given a suitable capital 
structure that reflects the risks of the 
project; 

d) appropriate sharing of productivity gains 
with the consumer; and 

e) energy efficiency and environmental 
sustainability. 

2. The costs referred to in sub-paragraph (b) of 
the foregoing paragraph encompass the costs 
associated with expansion of access to the 
National Electricity Grid and of public lighting. 

3. No other tariffs, prices, costs or charges may 
be levied on the consumers that have not 
been set out in the respective authorization or 
established by the Energy Regulatory 
Authority. 

4. The tariffs may be differentiated as a function 
of the technical characteristics and specific 
costs arising from providing service to the 
various consumer segments, reflecting the 
fixed and variable costs incurred in the supply 
of electrical energy. 
 

5. The prices may be differentiated as a function 
of the technical characteristics and of the 
specific costs involved with the energy source, 
reflecting the fixed and variable costs incurred 
in the supply of electrical energy. 
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Artigo 55  
(Tipologia) 
O sistema de tarifas e preços é composto por: 

a) tarifa de consumo;  
b) tarifa de trânsito; e 
c) preço de venda. 

 
Artigo 56  
(Estabelecimento de Tarifas e Preços) 
1. A tarifa de consumo e a tarifa de trânsito são 

estabelecidas na respectiva autorização e 
sujeitas aos mecanismos de revisão e 
ajustamento estabelecidos pela Autoridade 
Reguladora de Energia, respeitando os 
princípios referidos no artigo 54. 

2. A revisão e o ajustamento das tarifas referidas 
no número anterior, decorrem por iniciativa 
do titular da autorização, da Autoridade 
Reguladora de Energia, ou por reclamação do 
consumidor, nos seguintes termos: 
 
a) revisão extraordinária, no caso de 

aprovação, alteração ou extinção de 
quaisquer impostos, taxas ou encargos 
legais, bem como outra alteração de 
circunstância que tenham impacto 
comprovado no equilíbrio económico-
financeiro da actividade; e 

b) revisão ordinária, no caso de aferição dos 
critérios estabelecidos no artigo 54, com a 
periodicidade nos termos a regulamentar. 

 
3. O preço de venda é livremente negociado, 

observados os princípios estabelecidos no 
artigo 54 da presente Lei. 

 
 
Secção IV  
Taxas  
 
Artigo 57  
 (Taxas) 
1. A realização de actividades de fornecimento 

de energia eléctrica está sujeita às seguintes 
taxas: 
a) Tramitação dos pedidos de autorizações, 

bem como a respectiva atribuição, 

Article 55 
(Classification) 
The tariff and price system is composed of: 

a) consumption tariff; 
b) transit tariff; and 
c) sale price. 

 
Article 56 
(Establishment of Tariffs and Prices) 
1. The consumption tariff and transit tariff are 

set in the respective authorization and are 
subject to the mechanisms for review and 
adjustment laid down by the Energy 
Regulatory Authority, subject to the principles 
indicated in Article 54. 

2. Review and adjustment of the tariffs referred 
to in the above paragraph may be initiated by 
the authorization holder, the Energy 
Regulatory Authority, or on the basis of a 
consumer complaint, under the following 
terms: 
a) Extraordinary review: In the event of 

approval, amendment or termination of 
any taxes, fees or legal charges, as well as 
any other change in circumstances having 
a confirmed impact on the economic-
financial equilibrium of the activity; and 
 

2. Regular review, in the case of review of 
the criteria established in Article 54, with 
a frequency as shall be laid down in 
regulation. 

3. The sale price is freely negotiated, subject to 
observance of the principles established in 
Article 54 of the present law. 

 
 
Section IV 
Fees 
 
Article 57 
(Fees) 
1. The carrying out of electrical energy supply 

activities is subject to the following fees: 
 
a) the processing of requests for 

authorizations as well as their respective 
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modificação, transmissão, prorrogação e 
extinção; 

b) Tramitação da emissão de autorização 
para a realização de estudos preliminares; 
  

c) Taxa de concessão; 
d) Taxa de licença; 
e) Taxa de acesso universal; 
f) Vistoria das instalações eléctricas; e 
g) Taxa de exploração das instalações 

eléctricas, destinadas a terceiros a ser 
paga anualmente. 

2. O valor e a periodicidade do pagamento das 
taxas referidas no número anterior, serão 
definidos em regulamento. 

 
Secção V  
Uso da Terra e Expropriação  
 
Artigo 58 
(Uso e aproveitamento da terra e servidões) 
1. O uso e aproveitamento de terras para 

realização das actividades de produção, 
transporte e distribuição de energia eléctrica 
rege-se pela Lei de Terras e demais legislação 
aplicável. 

2. Para efeitos de realização das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica, a duração 
do direito de uso e aproveitamento da terra, 
da servidão, da licença especial ou de outro 
direito de natureza real coincide com a 
validade estabelecida na respectiva 
autorização para a exploração da actividade e 
sua prorrogação. 

3. O exercício das actividades de fornecimento 
de energia eléctrica em zonas de protecção 
total ou parcial obedece às disposições da 
legislação aplicável.  

4. A construção ou implantação de instalações 
eléctricas, incluindo os condutores aéreos, 
superficiais, subterrâneos e submarinos de 
electricidade, para o transporte e distribuição 
de energia eléctrica, bem como para a ligação 
das instalações eléctricas de produção às 
redes de transporte ou distribuição implica a 
criação de uma servidão administrativa, 
conforme os requisitos técnicos e de 
segurança, de até cinquenta (50) metros 

award, amendment, transfer, extension 
and termination; 

b) the processing of the issuance of 
authorization for the carrying out of 
preliminary studies; 

c) concession fee; 
d) licence fee; 
e) universal access fee; 
f) inspection of electrical installations; and 
g) operation fee for electrical installations 

destined for third parties, to be paid 
annually. 

2. The amount and frequency of payment of the 
fees referred to in the preceding paragraph 
shall be defined in regulation. 
 

Section V 
Land Use and Expropriation 
 
Article 58 
(Use and Benefit from the Land and Easement) 
1. The use and benefit of land for the carrying 

out of electrical energy generation, 
transmission and distribution activities is 
governed by the Land Law and other 
applicable legislation. 

2. For the purposes of the carrying out of the 
electrical energy supply activities, the 
duration of the land use and benefit right, 
easements, the special licence or any other 
interest in property coincides with the time 
limit set out in the respective authorization for 
the exercise of the activity, and its extension. 
 

3. The realisation of electrical energy supply 
activities in total or partial protection zones 
shall comply with the provisions of the 
applicable legislation. 

4. The construction or establishment of 
electrical installations, including electrical 
overhead, surface, underground and 
underwater conductors for transmission and 
distribution of electrical energy, as well as for 
connection of the generation plants to the 
transmission or distribution grids, results in 
the creation of an administrative easement of 
up to 50 metres measured from the centre in 
accordance with the technical and security 
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confinantes a ser averbada na respectiva 
autorização. 

5. Com o objectivo de salvaguardar a 
integridade, segurança e utilização das 
instalações eléctricas e garantir a segurança 
de pessoas e bens, é estabelecida, dentro da 
área da servidão, uma zona de segurança da 
instalação eléctrica correspondente à faixa 
adjacente à respectiva instalação. 

6. Uma vez criada a servidão e a zona de 
segurança, nos termos dos números 
anteriores, o titular da autorização de 
fornecimento de energia eléctrica fica 
obrigado a registar a respectiva servidão no 
cadastro de terras e na conservatória do 
registo predial competentes. 

7. A aquisição do direito de uso e 
aproveitamento de terras, assim como a 
criação de servidões para efeitos de realização 
de actividades de fornecimento de energia 
eléctrica está sujeito, quando aplicável, às 
regras de reassentamento e ao pagamento 
das indemnizações, nos termos da legislação 
aplicável. 

  
Artigo 59 
(Expropriação por utilidade pública) 
1. A realização das actividades de fornecimento 

de energia eléctrica que impliquem a 
implantação de infra-estruturas públicas e/ou 
de interesse público, em particular a produção 
e/ou transporte de energia eléctrica, que 
impliquem a utilização, ocupação, danificação 
de bens imóveis e direitos a eles relativos ou a 
limitação e imposição de um encargo sobre 
direitos existentes relativamente a esses bens, 
é condicionada à prévia expropriação e ao 
pagamento de uma justa indemnização, nos 
termos da lei aplicável.  

2. A declaração de necessidade, utilidade ou 
interesse públicos relativamente à 
implantação de infra-estruturas públicas e/ou 
de interesse público referidas nos termos do 
número anterior é efectuada de acordo com o 
disposto na lei aplicável. 

 

requirements, to be entered into the 
respective authorization. 

5. With the objective of safeguarding the 
integrity, security and use of the electrical 
installations and ensuring the security of 
persons and property, a security zone for the 
electrical installation is established within the 
area of the easement, corresponding to the 
strip adjacent to the respective installation. 

6. Once the easement and security zone have 
been created, in accordance with the 
foregoing paragraphs, the holder of the 
authorization for the supply of electrical 
energy is required to register the respective 
easement in the competent land registry and 
real property registry. 

7. Acquisition of the land use and benefit right, 
as well as the creation of easements for 
purposes of carrying out electrical energy 
supply activities, are subject when applicable 
to the rules of resettlement and to the 
payment of indemnities under the terms of 
applicable legislation. 

 
 
Article 59 
(Expropriation for Public Utility) 
1. The realisation of electrical energy supply 

activities involving the establishment of public 
and/or public interest infrastructure, in 
particular in the case of the generation and/or 
transmission of electrical energy, which 
involve the use, occupation or damaging of 
immovable assets and the rights in such 
assets, or the limitation and imposition of a 
charge on the rights in regard to such assets, 
is contingent upon the prior expropriation and 
payment of fair compensation, in accordance 
with the applicable law. 

2. The declaration of public need, utility or 
interest in reference to the establishment of 
public and/or public interest infrastructure 
referred to in the preceding paragraph is 
undertaken in accordance with the provisions 
in the applicable law. 
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Secção VI  
Gestão Ambiental 
 
Artigo 60  
 (Princípios) 
1. As actividades de fornecimento de energia 

eléctrica devem ser exercidas em 
conformidade com: 
a) as leis e regulamentos em vigor sobre 

protecção e preservação do ambiente, 
incluindo os aspectos sociais, económicos 
e culturais;  

b) os padrões técnicos e estruturais de boas 
prácticas da indústria de energia eléctrica; 

c) o respeito a livre e regular circulação, nas 
vias públicas e particulares, não podendo 
afectar a sua segurança, prejudicar outras 
linhas de energia ou de telecomunicações, 
ou causar danos às canalizações de água 
ou outras; 

d) o respeito pelas normas de segurança 
técnica em conformidade com 
regulamento específico; e 

e) a adopção das medidas necessárias para 
que o abate ou corte de árvores seja 
reduzido ao mínimo indispensável. 

2. O património histórico e cultural do país, 
assim como os demais lugares com valor 
científico, ecológico, de biodiversidade, 
paisagístico, geossítios ou arquitectónico, 
quando localizados nas áreas escolhidas para 
o estabelecimento de instalações eléctricas 
devem ser respeitados e merecer medidas 
especiais de protecção para que não sofram 
danos.  

 
Artigo 61  
(Classificação Ambiental das Actividades de 
Energia Eléctrica) 
1. As actividades de produção, transporte, e 

distribuição de energia eléctrica classificam-se 
em categoria A+, categoria A, categoria B e 
categoria C, nos seguintes termos: 
a) as actividades realizadas ao abrigo de 

Concessão, com recurso a fonte 
energética hidroeléctrica, gás natural, e 
carvão, constituem actividades de 
categoria A+; 

Section VI 
Environmental Management 
 
Article 60 
(Principles) 
2. The electrical energy supply activities shall be 

exercised in compliance with: 
a) the laws and regulations in force 

regarding environmental protection and 
conservation, including the social, 
economic and cultural aspects; 

b) the technical and structural standards of 
good practice of the electrical energy 
industry; 

c) respect for free and regular movement on 
the public and private roads, and shall not 
prejudice its safety, or jeopardize other 
power or telecommunications lines or 
cause damage to water or other conduits; 
 

d) respect for the technical safety standards 
in compliance with the specific regulation; 
and 

e) adoption of those necessary measures so 
that the cutting down or trimming of trees 
is kept to the indispensable minimum. 

2. The national cultural and historical patrimony, 
as well as other sites with scientific, ecological, 
biodiversity, landscape, geological or 
architectural value, when located within the 
areas chosen for the establishment of 
electrical installations, must be respected and 
benefit from special protective measures so 
they do not suffer damage. 
 
 

Article 61 
(Environmental Classification of Electrical Energy 
Activities) 
1. The activities of generation, transmission and 

distribution of electrical energy are classified 
into Category A+, Category A, Category B and 
Category C, in the following terms: 
a) the activities carried out under the terms 

of a concession, with use of hydroelectric, 
natural gas and coal energy sources, 
constitute Category A+ activities; 
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b) as actividades realizadas ao abrigo de 
Licença ou licença simplificada que 
utilizem fontes energéticas fósseis, e/ou 
recursos hídricos com barragem 
constituem actividades de categoria A; e 

c) as actividades realizadas ao abrigo de 
Licença ou licença simplificada que 
utilizem fontes energéticas fósseis, e/ou 
recursos hídricos com uso do caudal 
constituem actividades de categoria B; e 

d) as actividades relacionadas com a 
implementação de Mini Redes que 
utilizem fontes energéticas renováveis, 
constituem: 
i) actividades de categoria C quando o 

projecto tiver uma capacidade 
instalada igual ou inferior a 1 MW; 

ii) actividades de categoria B quando o 
projecto tiver uma capacidade 
instalada superior a 1 MW. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior 
e mediante decisão fundamentada, a 
entidade competente pode classificar de 
forma diferente os projectos de fornecimento 
de energia eléctrica em função da capacidade 
instalada, fonte energética, potenciais 
impactos sobre o ambiente e necessidade de 
reassentamento, nos termos da lei aplicável. 

3. A classificação das actividades de produção, 
transporte, e distribuição de energia eléctrica 
pode ser modificada pelo Conselho de 
Ministros. 

 
Secção VII  
Trabalhos, Obras e Manobras 
 
Artigo 62  
 (Realização de Trabalhos, Obras e Manobras) 
 
1. A realização de trabalhos, obras e manobras 

podem implicar a alteração temporária da 
configuração de locais de uso público, tais 
como vias de comunicação, passeios, 
topografia e vegetação, para efeitos de 
lançamento ou substituição de cabos áreas ou 
subterrâneos, instalação ou remoção de 
torres e postes das linhas de transporte e 
distribuição, subestações, postos de 

b) the activities carried out under the terms 
of a licence or simplified licence that use 
fossil fuel energy sources and/or water 
resources with a dam, constitute Category 
A activities; and 

c) the activities carried out under the terms 
of a licence or simplified licence that use 
fossil fuel energy sources and/or water 
resources with use of the streamflow, 
constitute Category B activities; and 

d) the activities related to implementation of 
mini-grids that use renewable energy 
sources constitute: 
 
i) category C activities when the project 

has an installed capacity less than or 
equal to 1 MW; 

i)  category B activities when the project 
has an installed capacity greater than 
1 MW. 

2. Subject to the provisions of the preceding 
paragraph and by reasoned decision, the 
competent authority may classify electrical 
energy supply projects differently, as a 
function of their installed power, energy 
source, potential impacts on the environment 
and need for resettlement, in accordance with 
applicable law. 

3. The classification of the activities of 
generation, transmission and distribution of 
electrical energy may be modified by the 
Council of Ministers. 
 

Section VII 
Works, Construction Projects and Operations 
 
Article 62 
(Realization of Works, Construction and 
Operations) 
1. The carrying out of works, construction and 

operations may involve temporary alteration 
of the configuration of public-use sites, such 
as roads, sidewalks, topography and 
vegetation, for the purposes of the placing or 
replacement of overhead or underground 
cables, installation or removal of towers and 
posts of transmission and distribution lines, 
substations, transformer substations, 
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transformação, quadros eléctricos ou outros 
equipamentos e infra-estruturas de energia 
eléctrica. 

2. Durante e no fim da execução dos trabalhos, 
obras e manobras, o titular da autorização fica 
obrigado: 
a) obter as licenças e outras autorizações 

necessárias para o efeito; 
b) dar pré-aviso aos consumidores 

afectados; 
c) proceder à vedação e sinalização 

adequadas dos locais afectados; 
d) respeitar tanto quanto possível o traçado 

original, o tipo dos materiais previamente 
utilizados e o tempo de duração dos 
trabalhos autorizado; 

e) efectuar a remoção de qualquer entulho 
criado pelos trabalhos; e 

f) reparar e restaurar os locais afectados 
pelos trabalhos, obras e manobras no 
prazo máximo de trinta (30) dias após a 
conclusão das obras e manobras. 

 
 
Secção VIII  
Utilização de Caudais Hídricos  
 
Artigo 63  
(Acesso aos caudais hídricos) 
1. O titular de uma autorização para produção de 

energia eléctrica a partir de fontes hídricas, 
tem o direito de: 
a) Usar uma quantidade definida do caudal 

de um curso de água; 
b) Captar, desviar, represar ou armazenar 

uma quantidade de água definida de um 
curso hídrico, dentro ou fora do seu leito; 
e 

c)  Implantar na zona de protecção parcial 
confinante ao curso de água as turbinas e 
as demais instalações eléctricas que 
utilizam fontes hídricas. 

2. Os titulares de uma autorização para 
produção de energia eléctrica a partir de 
fontes hídricas, são isentos de pagamento de 
quaisquer taxas e imposições pelo uso e 
aproveitamento de água, aprovados nos 
termos da lei aplicável. 

electrical panels or other electrical equipment 
and infrastructure. 
 

2. During and at the conclusion of the execution 
of the works, construction and operations, the 
holder of the authorization is required to: 
a) obtain the licences and other 

authorizations needed for this purpose; 
b) give prior notice to the affected 

consumers; 
c) carry out appropriate enclosure and 

signage for the affected sites. 
d) respect as far as possible the original 

route followed, the type of materials 
used previously and the duration of the 
works as authorized; 

e) remove any rubble created by the works; 
and 

f) repair and restore the sites affected by 
the works, construction and operations, 
within the maximum time limit of 30 days 
following completion of the works and 
operations. 
 

Section VIII 
Use of Water Flows 
 
Article 63 
(Access to Water Flows) 
1. The holder of authorization for generation of 

electrical energy from water sources is 
entitled to: 
a) Use a defined quantity of the flow of a 

water course; 
b) Collect, divert, dam or store a defined 

quantity of water from a waterway, 
within or outside of its bed; and 
 

c) Install the turbines and other electrical 
installations using hydro sources within 
the partial reserve adjoining the 
waterway. 

2. The holders of an authorization for hydro-
electrical energy generation are exempt from 
payment of any fees and charges for the use 
and benefit from water, approved in terms of 
the applicable law. 
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3. Aos titulares de autorização referidos no 
número anterior, é Ihes permitido obter, nos 
termos da Lei de Terras e respectivos 
regulamentos, o direito de uso e 
aproveitamento das áreas necessárias a 
realização de obras e a instalação de serviços 
necessários à utilização de águas. 
 

4. A licença especial ou outra autorização para 
desenvolvimento e exercício de actividades de 
fornecimento de energia eléctrica, na zona de 
protecção parcial confinante ao curso de água 
que serve da fonte energética, tem a duração 
coincidente com o respectivo prazo 
estabelecido na autorização para a realização 
da actividade de fornecimento de energia 
eléctrica. 

 
Secção IX  
Resolução de Litígios  
 
Artigo 64  
 (Resolução de Litígios) 
1. Os litígios entre os titulares de autorizações, 

ou entre estes e os consumidores, que 
envolvam matérias regulatórias, estão 
sujeitos à mediação, conciliação e decisão da 
Autoridade Reguladora de Energia. 

2. Se o litígio não for resolvido por acordo, a 
matéria controvertida pode ser submetida à 
arbitragem ou às instâncias judiciais 
competentes, em termos a regulamentar. 

3. Os diferendos entre o Estado e o titular da 
autorização que envolve investimento directo 
estrangeiro, emergentes da actividade 
objecto da autorização, incluindo o 
investimento e o seu regime serão resolvidos 
por arbitragem, em termos a fixar no titulo de 
autorização, mediante notificação por escrito 
por uma parte, de acordo com: 
 
a) as regras da Convenção de Washington, 

de 15 de Março de 1965, sobre a 
Resolução de Diferendos Relativos a 
Investimentos entre Estados e Nacionais 
de outros Estados, bem como do 
respectivo Centro Internacional de 
Resolução de Diferendos Relativos a 

3. Within the terms of the Land Law and 
respective regulations, the holders of 
authorization referred to in the foregoing 
paragraph are permitted to obtain the right to 
land use and benefit in the areas necessary for 
the carrying out of construction works and the 
establishment of those services needed for 
use of the waters. 

4. The special licence or other authorization for 
development and exercise of activities of 
supply of electrical energy within the partial 
protection zone adjoining the waterway 
serving as the energy source is of a duration 
coincident with the respective time period set 
out in the authorization to carry out the 
electrical energy supply activity. 
 
 

Section IX 
Dispute Resolution 
 
Article 64 
(Dispute Resolution) 
1. Dispute involving regulatory matters between 

authorization holders, or between the latter 
and consumers, are subject to mediation, 
conciliation and decision by the Energy 
Regulatory Authority. 

2. If the dispute cannot be resolved by 
agreement, the matter under dispute may be 
submitted to arbitration or to the competent 
judicial bodies, in terms subject to regulation. 

3. Those disputes between the State and the 
holder of authorization which involve foreign 
direct investment and derive from the activity 
that is the object of an authorization, including 
the investment and its regime, shall be 
resolved through arbitration, under terms to 
be established in the authorization 
instrument, by means of written notice on the 
part of one party, in line with: 
a) the rules of the Washington Convention 

of March 15, 1965 concerning the 
Resolution of Disputes relating to 
Investments between States and 
Nationals of other States, as well as those 
of the respective International Centre for 
Resolution of Investment Disputes 
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Investimentos entre Estados e Nacionais 
de outros Estados; e 

b) as regras fixadas no Regulamento do 
Mecanismo Suplementar, aprovado a 27 
de Setembro de 1978 pelo Conselho de 
Administração do Centro Internacional 
para a Resolução de Diferendos Relativos 
a Investimentos, se a entidade estrangeira 
não preencher as condições de 
nacionalidade previstas no artigo 25 da 
Convenção; ou 

c) as regras de arbitragem da Câmara de 
Comércio Internacional (CCI), com sede 
em Paris; ou 

d) no caso de arbitragem ad hoc, por um ou 
mais árbitros nomeados de acordo com os 
termos das Regras de Arbitragem da 
UNCITRAL vigentes.  

4. O foro da arbitragem ao abrigo das regras de 
CCI ou UNCITRAL é Maputo e a língua da 
arbitragem é a língua portuguesa. 

5. A produção de documentos e demais 
questões ligadas à apresentação de provas 
serão determinadas em conformidade com 
as Regras do Internacional Bar Association 
sobre Produção de Provas em Arbitragem 
Internacional na versão vigente na data do 
início da arbitragem. 

 
CAPÍTULO IV  
CRIMES, INFRACÇÕES E SANÇÕES 
 
Secção I  
Crimes 
 
Artigo 65  
 (Furto) 
1. Comete o crime de furto aquele que:  

 
a) subtrair fraudulentamente a energia 

eléctrica ou desviar materiais e 
equipamentos eléctricos na Rede Eléctrica 
Nacional; 

b) empregar qualquer meio fraudulento que 
possa alterar ou influenciar o 
funcionamento do contador ou que 
permita utilizar energia sem que esta seja 
devidamente contada; 

between States and Nationals of other 
States; and 

b) the rules set out in the Regulation for the 
Supplementary Mechanism, approved on 
September 27, 1978 by the Board of 
Directors of the International Centre for 
Settlement of Investment Disputes, if the 
foreign entity does not satisfy the 
nationality conditions envisaged in 
Article 25 of the Convention; or 
 

c) the Rules of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce 
(ICC) headquartered in Paris; or 

d) in the case of ad hoc arbitration, by one 
or more arbitrators appointed in 
accordance with the terms of the 
UNCITRAL Arbitration Rules in force. 

4. The forum for the arbitration under the ICC or 
UNCITRAL rules is Maputo, and the language 
of the arbitration is Portuguese. 

5. The production of documents and other issues 
connected to the provision of evidence shall 
be determined in accordance with the Rules of 
the International Bar Association on the 
Taking of Evidence in International 
Arbitration, in the version in effect on the date 
of commencement of the arbitration. 
 

CHAPTER IV 
CRIMES, OFFENCES AND SANCTIONS 
 
Section I 
Crimes 
 
Article 65 
(Theft) 
1. The crime of theft is committed by the person 

who: 
a) fraudulently obtains electrical energy or 

misappropriates materials and electrical 
equipment in the National Electricity 
Grid; 

b) uses any fraudulent means that alters or 
influences the operation of a meter or 
permits the use of energy without it 
being duly metered; 
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c) possui ou detém fios de cobre, alumínio 
ou de outro material, bem como 
componentes de qualquer parte de uma 
instalação eléctrica incluindo, sem 
limitações, aparelhos, equipamentos, 
peças e acessórios utilizados no 
fornecimento de energia eléctrica, sem a 
devida autorização; e 

d) possui produtos ou artigos em cujo 
fabrico tenha sido empregue cobre, 
alumínio, ferro galvanizado e demais 
ferragens, acessórios e materiais 
utilizados para o fornecimento de energia 
eléctrica, sem a devida autorização. 

2. São considerados encobridores do crime de 
furto previsto nas alíneas a), b), c) e d) do 
número anterior os que, por compra, 
penhora, dádiva ou por qualquer outro meio 
adquiram, recebam ou ocultem em proveito 
próprio ou alheio, coisa que sabem ser 
produto de crime, ou auxiliem o criminoso a 
aproveitar-se do mesmo produto, ou 
influenciem para que terceiros de boa-fé a 
adquiram, recebam ou ocultem. 

3. Aos encobridores e aos cúmplices, será 
aplicada a mesma pena que caberia aos 
autores do crime. 

4. Nos casos previstos nos números anteriores, 
as penas de prisão aplicadas não podem ser 
suspensas na sua execução, nem substituídas 
por multa. 

5. Ocorrendo o crime de furto nos termos dos 
números anteriores, o titular da autorização 
de fornecimento de energia eléctrica, pode 
suspender o fornecimento de energia 
eléctrica, sem prejuízo do disposto nos 
números anteriores. 
 

Artigo 66  
(Dano) 
Aquele que, por qualquer modo, interferir, ou 
danificar ou de alguma forma destruir 
voluntariamente, em todo ou em parte, uma 
instalação eléctrica, será considerado autor do 
crime de dano e, como tal, punido nos termos do 
Código Penal. 
 

c) possesses or holds, without the proper 
authorization, wire made of copper, 
aluminium or other material, as well as 
components of any part of an electrical 
installation, including without 
restrictions the devices, equipment, parts 
and accessories used in the supply of 
electrical energy; and 

d) possesses, without the proper 
authorization, products or articles 
manufactured using copper, aluminium, 
galvanized iron and other hardware, 
accessories and materials used for the 
supply of electrical energy. 

2. Those persons who purchase, pawn, gift or by 
any other means acquire, receive or conceal, 
to their or another party’s advantage, 
property that they know to be the proceeds of 
crime, or who aid the criminal to benefit from 
said proceeds, or influence third parties to 
purchase, receive or conceal them in good 
faith are deemed accessories to the crime of 
theft set out in sub-paragraphs (a), (b) and (c) 
of the preceding paragraph. 

3. The same penalty shall be applied to the 
accessories and accomplices as would apply to 
the perpetrators of the crime. 

4. In the cases provided for in the preceding 
paragraphs, the prison terms applied may not 
have their execution suspended nor be 
replaced by a fine. 

5. In the event of occurrence of the crime of 
theft under the terms of the preceding 
paragraphs, the holder of the authorization 
for the supply of electrical energy may 
suspend its supply, without prejudice to the 
provisions of the preceding paragraphs. 

 
Article 66 
(Criminal Damage) 
Those who in any way interfere with or damage or 
in any way wilfully destroy electrical installations, 
in whole or in part, will be deemed to be 
perpetrators of criminal damage, and as such, 
punished under the terms of the Criminal Code. 
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Artigo 67 
(Prova dos Autos) 
Nos autos levantados pelos agentes da autoridade 
competente ou dos titulares de autorização que 
sejam pessoas de direito público acerca dos 
crimes a que se refere o presente capítulo, é 
dispensada a indicação de testemunhas. Estes 
autos farão fé em juízo, quer na instrução quer no 
julgamento, até prova em contrário seja qual for a 
forma de processo aplicável. 
 
 
Artigo 68 
(Desobediência Qualificada) 
Aquele que fizer, consentir ou conservar 
plantações ou construções nas terras confinantes 
com as linhas de transporte de energia eléctrica, 
que prejudiquem ou danifiquem as linhas ou a sua 
exploração e que, uma vez intimado, não retirar 
ou destruir as referidas plantações ou 
construções, será punido nos termos do Código 
Penal, como autor do crime de desobediência 
qualificada. 
 
Secção II  
Tipificação de Infracções 
 
Artigo 69 
(Infracções Practicadas pelos Titulares de 
Autorização) 
Sem prejuízo do disposto do procedimento penal 
que possa ter lugar e ressalvado o disposto nos 
artigos anteriores deste Capítulo, constituem 
infracções em termos a regulamentar: 
 
a) O exercício de actividade de fornecimento de 

energia eléctrica, sem a respectiva 
autorização; 

b) Estabelecimento e ou operação de instalação 
eléctrica, sem a respectiva autorização; 

c) O não cumprimento das obrigações previstas 
na respectiva autorização, incluindo a 
cobrança dolosa de tarifas, encargos ou custos 
valores superiores aos fixados ou não 
previstos na autorização; e 

d) A recusa à entidade competente ao exercício 
dos poderes de fiscalização e inspecção no 

Article 67 
(Evidence) 
The naming of witnesses is waived in the charging 
dockets for crimes referred to in this chapter filed 
by the agents of the competent authority or by the 
agents of authorization holders who are public law 
entities. These dockets shall, in the absence of 
evidence to the contrary, be binding evidence in 
court (farão fé em juízo), both in the initial 
proceedings and at trial, whatever the applicable 
type of proceedings may be. 
 
Article 68 
(Criminal Contempt) 
All persons shall be punished pursuant to the 
Criminal Code as perpetrators of qualified 
contempt who make, allow or keep plants or 
buildings on lands abutting power transmission 
lines that jeopardize or damage those lines or their 
operation and who, once notified, fail to remove 
or destroy the above-mentioned plants or 
buildings. 
 
 
Section II 
Classification of Infractions 
 
Article 69 
(Infractions Committed by Authorization 
Holders) 
Without prejudice to the provisions of a criminal 
proceeding that may take place and to the 
provisions of the preceding articles of this chapter, 
the following constitute infractions in terms to be 
regulated: 
a) The exercise of an electrical energy supply 

activity without the respective authorization; 
b) The establishment and/or operation of an 

electrical installation without the respective 
authorization; 

c) The non-compliance with the obligations 
provided for in the respective authorization, 
including wilful charging of tariffs, charges or 
costs in amounts higher than those set, or not 
foreseen in the authorization; 

d) The refusal for the competent authority to 
exercise its supervision and inspection powers 
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cumprimento da presente Lei e a demais 
legislação aplicável. 
 

Secção III  
Tipos de Sanções 
 
Artigo 70 
 (Sanções) 
1. O procedimento para a aplicação das penas às 

Infracções previstas nesse Capítulo, é definido 
em regulamento em conformidade com a 
seguinte graduação: 
a) Advertência; 
b) Multa; 
c) Interdição de instalações;  
d) Interrupção do fornecimento de energia 

eléctrica; 
e) Suspensão temporária de participação em 

concursos públicos e impedimento de 
contratar com o Governo e de receber 
autorização para o exercício de 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica; e 

f) Revogação da autorização. 
2. O procedimento referido no número anterior 

deve observar, dentre outros, os seguintes 
princípios: 

a) Contraditório; 
b) Razoabilidade; 
c) Proporcionalidade; e 
d) Carácter pedagógico da sanção. 

 
CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Artigo 71 
 (Direitos Adquiridos) 
1. Os titulares de concessões para o 

fornecimento de energia eléctrica existentes à 
data de entrada em vigor da presente Lei 
mantêm os direitos e obrigações constantes 
dos respectivos contratos de concessão pelos 
prazos nele definidos, sem prejuízo da 
observância da presente Lei e regulamentos. 
 

2. As pessoas e entidades de direito público ou 
privado, que estejam a realizar actualmente 
actividades de fornecimento de energia 

in fulfilment of the present law and other 
applicable legislation. 
 

Section III 
Types of Sanctions 
 
Article 70 
(Sanctions) 
1. The procedure for application of the penalties 

for infractions provided for in this chapter is 
defined in regulation in accordance with the 
following scale: 
a) warning; 
b) fine; 
c) embargoing of installations; 
d) interruption of supply of electrical 

energy; 
e) temporary suspension of participation in 

public procurement and barring from 
contracting with the government and 
receiving authorization for the 
performance of electrical energy 
activities; and 

f) revocation of authorization. 
5. The procedure referred to in the foregoing 

paragraph shall observe the following 
principles, among others: 
a) Right to defend; 
b) reasonableness; 
c) proportionality; and 
d) educational component of the sanction. 
 

CHAPTER V 
CONCLUDING AND TRANSITORY PROVISIONS 
 
Article 71 
(Acquired Rights) 
1. The holders of concessions for the supply of 

electrical energy that are in existence on the 
date of entry into effect of the present law 
maintain the rights and obligations found in 
the respective concession contracts for the 
time periods defined in them, without 
prejudice to compliance with the present law 
and regulations. 

2. The persons and public or private law entities 
currently undertaking activities of supply of 
electrical energy without the corresponding 
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eléctrica, sem a respectiva autorização ou ao 
abrigo de uma autorização sem prazo 
definido, deve regularizar a situação, nos 
termos da presente Lei. 

3. O reconhecimento dos direitos e obrigações 
referidos nos números 1 e 2 ficam 
condicionados à apresentação, pelo titular, da 
respectiva documentação comprovativa do 
exercício das actividades de fornecimento de 
energia eléctrica no prazo de cento e oitenta 
(180) dias a partir da entrada em vigor da 
presente Lei. 

4. Os projectos autorizados ao abrigo da Lei no 
21/97, de 1 de Outubro, que não tenham 
ainda iniciado a sua implementação, ou cujas 
obras estejam atrasadas, relativamente aos 
prazos previstos na respectiva autorização, 
devem apresentar um cronograma de 
implementação do projecto, incluindo o 
respectivo orçamento, no prazo de cento e 
oitenta (180) dias a contar da data de entrada 
em vigor da presente Lei. 

5. Caso o plano técnico e financeiro de 
implementação e cronograma de conclusão 
do projecto, referido no número anterior, não 
seja apresentado ou não ofereça condições 
efectivas para a início da operação comercial, 
a autorização correspondente será declarada 
extinta. 
 

6. As entidades autorizadas para o 
desenvolvimento de projectos de 
fornecimento de energia eléctrica, ao abrigo 
da Lei no 21/97 de 1 de Outubro, nos termos 
da qual foi criada uma Zona de Protecção 
Parcial relativamente às instalações eléctricas 
que compõem o projecto, podem alterar o 
regime aplicável com vista a adequar as 
disposições dos artigos 27 e 58. 

7. Cabe à entidade competente, mediante 
processo instruído pela Autoridade 
Reguladora de Energia, o reconhecimento dos 
direitos adquiridos referidos nos números 
anteriores. 

8. As autorizações para realização de estudos 
técnicos e outras investigações ao abrigo do 
número 3 do artigo 9 da Lei no 21/97, de 1 de 
Outubro, são válidas pelo prazo nelas 

act or under the terms of an act with no time 
limit defined, have an obligation to regularize 
the respective situation in compliance with 
the provisions in this law. 

3. Recognition of the rights and obligations 
referred to in paragraphs 1 and 2 is contingent 
on presentation by the holder of the 
respective documentation corroborating the 
exercise of the electrical energy supply 
activities, within the time limit of 180 days 
counting from the entry into force of the 
present law. 

4. Those projects that have been the object of 
authorization under Law 21/97 of October 1, 
1997 and that have not begun 
implementation, or the works for which are 
behind schedule in relation to the time limits 
set out in the respective authorization, must 
present a technical and financial plan for 
implementation and a schedule for conclusion 
of the project, within 180 days as of the date 
of entry into force of the present law. 

5. In the event that the technical and financial 
plan for implementation and schedule for 
conclusion of the project referred to in the 
preceding paragraph are not presented, or do 
not offer effective conditions for 
commencement of commercial operations, 
the corresponding authorization shall be 
declared to be without further effect. 

6. The entities authorized to undertake electrical 
energy supply projects pursuant to Law No. 
21/97 of October 1, under the terms of which 
a partial protection zone was created in 
relation to the project electrical installations, 
may alter the applicable regime with a view to 
adjusting it to the provisions of Articles 27 and 
58. 

 
7. The competent authority shall, by proceedings 

conducted by the Energy Regulatory 
Authority, recognize the acquired rights 
referred to in the foregoing paragraphs. 

 
8. The authorizations for the carrying out of 

technical studies and other research under 
the terms of Article 9(3) of Law 21/97 of 
October 1, 1997 are valid for the time period 
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indicado, sendo a sua prorrogação sujeita ao 
disposto na presente Lei. 
 

Artigo 72 
(Gestão do Sistema Eléctrico Nacional) 
1. As regras da separação jurídica e/ou funcional 

entre as redes e as actividades de produção, 
transporte, distribuição e comercialização 
serão definidas pelo Conselho de Ministros.  
 

2. O sistema de separação referido no número 
anterior deve eliminar de forma objectiva 
quaisquer conflitos de interesses entre os 
produtores, os comercializadores e os 
operadores das redes de transporte.  
 

Artigo 73 
(Regulamentação) 
Compete ao Conselho de Ministros regulamentar 
o regime jurídico estabelecido na presente Lei no 
prazo de noventa (90) dias a contar da data da 
entrada em vigor da presente Lei. 
 
Artigo 74 
 (Revogação) 
1. É revogada a Lei no 21/1997, de 1 de Outubro 

e tudo que contrarie a presente Lei. 
2. Todas as disposições da Lei no 15/2011, de 10 

de Agosto e respectivos regulamentos não se 
aplicam às actividades realizadas ao abrigo da 
presente Lei. 

 
Artigo 75 
(Entrada em vigor) 
A presente Lei entra em vigor na data da sua 
publicação em Boletim da República. 
 
 
Aprovada pela Assembleia da República, aos ... de 
...... de ....... 
 
 
ANEXO I – DEFINIÇÕES 

1. Actividades de Fornecimento de Energia 
Eléctrica: realização conjunta ou 
separadamente das actividades de produção, 
transporte, distribuição, comercialização da 
energia eléctrica e a prestação de serviços 

specified in them, with their renewal being 
subject to the provisions of the present law. 

 
Article 72 
(Management of the National Electrical System) 
1. The rules of legal and/or functional separation 

between the grids and the activities of 
generation, transmission, distribution and 
sale shall be defined by the Council of 
Ministers. 

2. The system of separation referred to in the 
foregoing paragraph shall eliminate in an 
objective way any conflicts of interests 
between the producers, sellers and 
transmission grid operators. 
 

Article 73 
(Regulations) 
The Council of Ministers is competent to regulate 
the legal regime set out in the present law within 
a period of 90 days as of the date of entry into 
effect of the present law. 
 
Article 74 
(Repeal) 
1. Law No. 21/1997 of October 1 and everything 

contrary to the present law are repealed. 
2. The provisions of Law 15/2011 of August 10 

and respective regulations are not applicable 
to the activities carried out under the terms of 
the present law. 
 

Article 75 
(Entry into Effect) 
The present law enters into effect on the date of 
its publication in the Government Gazette. 
 
 
Passed by the Assembly of the Republic, on the … 
of …, ……. 
 
 
APPENDIX I - DEFINITIONS 

1. Electrical Energy Supply Activities: The joint 
or separate carrying out of the activities of 
generation, transmission, distribution and 
sale of electrical energy and the provision of 
energy services within the territory of the 
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energéticos no território da República de 
Moçambique, bem como a importação e 
exportação de energia eléctrica para e do 
território nacional. 

2. Actualidade: evolução tecnológica dos 
equipamentos e das instalações eléctricas e a 
sua conservação e renovação. 

3. Afiliadas: pessoa colectiva de direito público 
e/ou privado que (a) controla directa ou 
indirectamente uma entidade; (b) é 
controlada directa ou indirectamente por essa 
entidade; ou (c) é directa ou indirectamente 
controlada por uma pessoa colectiva ou 
entidade que controla directa ou 
indirectamente essa entidade de tal forma 
que controla mais de 50% dos direitos de voto 
na Assembleia Geral de Sócios dessa entidade. 

4. Área de Distribuição: área geográfica de 
actuação do titular de autorização para 
distribuição de energia eléctrica de forma 
isolada ou integrada.  

5. Autoridade Reguladora de Energia: também 
designada por ARENE, criada nos termos da 
Lei no 11/2017 de 8 de Setembro, respectivos 
regulamentos e estatuto orgânico, 
responsável por assegurar a regulação das 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica. 

6. Autorização: acto administrativo praticado 
pela entidade competente que consiste na 
atribuição da Concessão, Licença, Licença 
Simplificada e Registo para o exercício das 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica. 

7. Autoconsumidor: pessoa singular ou colectiva 
que desenvolve o autoconsumo, incluindo as 
comunidades locais, cooperativas e 
associações. 

8. Autoconsumo: actividade de produção de 
energia eléctrica para uso e consumo próprio, 
com ou sem ligação à rede eléctrica nacional.  

 

9. Cadastro Energético: base de dados contendo 
informação escrita e gráfica, informatizada e 
electrónica, relativo às autorizações e demais 
actos inerentes as actividades de 
fornecimento de energia eléctrica, matriz 

Republic of Mozambique, as well as the 
import and export of electrical energy to and 
from the national territory; 
 

2. Actuality (actualidade): Technological 
advance in the equipment and electrical 
installations and their upkeep and renewal. 

3. Affiliate: public and/or private law entity that 
(a) directly or indirectly controls an entity; (b) 
is directly or indirectly controlled by that 
entity; or (c) is directly or indirectly controlled 
by a legal person or entity that directly or 
indirectly controls that entity such that it 
controls more than 50% of the voting rights at 
the general meeting of shareholders of that 
entity. 

 

4. Distribution area: Geographical area of 
operation of the holder of authorization for 
distribution of electrical energy, separately or 
as an integrated activity. 

5. Energy Regulatory Authority: Also known as 
ARENE; created pursuant to Law No. 11/2017 
of September 8 and respective regulations 
and organic statute; responsible for seeing to 
regulation of the activities of supply of 
electrical energy. 
 

6. Authorization: Administrative act performed 
by the competent authority, consisting in the 
awarding of concessions, licences, simplified 
licences and registrations for the exercise of 
the activities of supply of electrical energy. 

 

7. Self-consumer: An individual or legal entity 
undertaking its own consumption, including 
local communities, cooperatives and 
associations. 

8. Self-consumption: Activity of generation of 
electrical energy for own use and 
consumption, with or without connection to 
the national electricity grid. 

9. Energy registry (cadastro energético): 
Database containing information in written 
and graphical form, computerized and 
electronic, in relation to the authorizations 
and other acts involved in electrical energy 
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energética nacional, Plano Director Integrado 
de Infraestruturas de Electricidade. 

 

10. Comercialização de Energia Eléctrica: compra 
e venda de energia eléctrica que pode incluir 
importação e exportação. 

11. Concessão: acto administrativo pelo qual a 
entidade competente autoriza uma pessoa 
colectiva de direito público ou privado, por 
prazo determinado, o direito de explorar, 
separadamente ou em conjunto, as 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica, nos termos da presente Lei. 

12. Concessionária: titular de uma concessão 
atribuída nos termos da presente Lei. 

13. Consumidor: pessoa singular ou colectiva, 
incluindo unidades de produção fabril e ou 
industrial, outros distribuidores, clientes de 
exportação, vendedores que adquirem 
energia eléctrica ou serviços de fornecimento 
de energia eléctrica. 

14. Consumo: uso de energia eléctrica por pessoa 
singular ou colectiva, incluindo unidades 
residenciais, comerciais, de produção fabril e 
ou industrial, outros distribuidores, clientes 
de exportação e vendedores. 

15. Direitos ou interesses difusos: direitos supra 
individuais, de natureza indivisível, de que 
sejam titulares pessoas indeterminadas e 
ligadas por determinadas circunstâncias 
relacionadas com a defesa de direitos 
humanos, saúde publica, ambiente, recursos 
naturais e património cultural.  

16. Distribuição de Energia Eléctrica: veiculação 
de energia eléctrica por um distribuidor 
através de redes em média e baixa tensão 
para entrega ao consumidor. 

17. Distribuidor titular de uma autorização que 
compreende a actividade de distribuição de 
energia eléctrica, incluindo um operador de 
rede de distribuição, responsável pela 
veiculação de energia tendo em vista o seu 
fornecimento aos consumidores ou a estações 
de distribuição que vendem energia aos 
consumidores. 

18. Entidade Competente: o órgão ou a pessoa 
colectiva de direito público, dotada de 

supply activities, national energy matrix and 
Integrated Master Plan for Electricity 
Infrastructure. 

10. Sale of electrical energy: Purchase and sale of 
electrical energy, which may include its import 
and export; 

11. Concession: Administrative act by which the 
competent authority authorizes a public or 
private law entity, to undertake, jointly or 
separately, electrical energy supply activities 
for a specific time period under the terms of 
the present law. 
 

12. Concession holder: Holder of a concession 
awarded under the terms of this law. 

13. Consumer: An individual or legal person, 
including manufacturing and other industrial 
production units, other distributors, export 
customers and sellers who acquire electrical 
energy or electrical energy supply services. 
 

14. Consumption: Use of electrical energy by an 
individual or legal person, including 
residential, commercial, manufacturing 
and/or industrial units, other distributors, 
export clients and sellers. 

15. Common rights or interests: Supra-individual 
rights, of an indivisible nature, whose holders 
are indeterminate persons linked by particular 
circumstances related to the defence of 
human rights, public health, the environment, 
natural resources and cultural heritage. 
 

16. Distribution of electrical energy: Conveyance 
of electrical energy by a distributor through 
medium- and low-voltage grids for delivery to 
the consumer. 

17. Distributor: Holder of an authorization that 
encompasses the activity of distribution of 
electrical energy, including a distribution grid 
operator, responsible for delivering energy, 
looking to its supply to consumers or to 
distribution stations that sell energy to 
consumers. 
 

18. Competent authority: The body or public law 
entity under endowed with functional powers 
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poderes funcionais atribuídos por lei para 
exercer as suas competências e atribuições. 

19. Financiador: bancos, instituições de crédito, 
accionistas/sócios e quaisquer outros 
financiadores que forneçam financiamento 
(incluindo locação financeira) e operações de 
hedging relacionadas com as actividades de 
fornecimento de energia eléctrica, incluindo 
os seus sub-rogados, agentes e agentes 
fiduciários. 

20. Fontes Energéticas: as fontes energéticas 
fósseis e as fontes energéticas novas e 
renováveis, bem como qualquer outra fonte 
de energia que venha a ser considerada para 
fins de produção de energia eléctrica. 

21. Fontes Energéticas Fósseis: qualquer fonte 
energética proveniente do petróleo bruto, gás 
natural ou outras concentrações naturais de 
hidrocarbonetos, no estado físico em que se 
encontrem no subsolo, produzidos ou capazes 
de serem produzidos a partir de ou em 
associação com o petróleo bruto, gás natural, 
betumes e asfaltos, ou de qualquer recurso 
mineral. 

22. Fontes Energéticas Novas e Renováveis: a 
energia a partir de fontes não fósseis 
nomeadamente eólica, solar, hídrica, 
biomassa, biogás (inclui gás de aterro sanitário 
e gás proveniente do tratamento de esgotos), 
gás sintético, geotérmica e oceânica (ondas e 
marés). 

23. Força Maior: evento ou circunstância ou a 
combinação de eventos e circunstancias, que 
são imprevisíveis e irresistíveis, cujos efeitos 
se produzam independentemente da vontade 
ou da actuação da parte que invoca, ainda que 
indirectos, que impeçam o cumprimento das 
suas obrigações. Constituem, 
designadamente, força maior, actos de guerra 
ou subversão, hostilidades ou invasão, 
rebelião, terrorismo ou epidemias, actos ou 
omissões do Governo incluindo qualquer falta 
para deferir ou indeferir qualquer 
autorização, permissão ou consentimento 
necessário para o qual o titular tenha 
devidamente apresentado todos os requisitos 
aplicáveis; expropriações, arrolamento, 

attributed by law to exercise its powers and 
responsibilities. 

19. Financier: The banks, credit institutions, 
shareholders and any other funders that 
provide financing (including financial leasing) 
and hedging operations related to the 
activities of supply of electrical energy, 
including their subrogees, agents and 
fiduciaries. 
 

20. Energy sources: Fossil fuel energy sources and 
new and renewable energy sources, as well as 
any other source of energy that comes to be 
considered for purposes of generation of 
electrical energy. 

21. Fossil fuel energy sources: Any energy source 
arising from crude oil, natural gas or other 
natural hydrocarbon concentrations, in the 
physical State in which they are found in the 
sub-soil, produced or capable of being 
produced starting from or in association with 
crude oil, natural gas, bitumen and asphalt, or 
from any mineral resource. 
 

22. New and renewable energy sources: Energy 
coming from non-fossil sources, namely wind, 
solar, hydro, biomass, biogas (including 
landfill gas and gas arising from sewage 
treatment), synthetic gas, geothermal and 
oceanic (waves and tides). 

 

23. Force majeure: An event or circumstance or a 
combination of events and circumstances that 
are unforeseeable and unavoidable, the 
effects of which, even if indirect, come about 
regardless of the will or action of the party 
that invokes it, preventing fulfilment of its 
obligations. Force majeure includes acts of 
war or subversion, hostilities or invasion, 
rebellion, terrorism, epidemics, and acts or 
omissions of government, including any 
failure to grant or not grant any necessary 
authorization, permission or consent for 
which the authorization holder has duly 
submitted all applicable prerequisites; 
expropriations, seizure (arrolamento), 
redemptions and government requisitions or 
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resgate e requisições governamentais ou 
nacionalizações; raios, explosões, graves 
inundações, ciclones, tremores de terra e 
outros cataclismos naturais que directamente 
afectem as actividades autorizadas. 

24. Fornecimento de Energia Eléctrica: 
realização, conjunta ou separadamente, de 
produção, transporte, distribuição e 
comercialização, incluindo a importação e 
exportação de energia eléctrica, bem como os 
serviços energéticos com objectivo de 
abastecer ao consumidor.  

25. Início da Operação Comercial: a data do 
arranque e da conclusão do comissionamento 
e realização de testes dos equipamentos da 
instalação eléctrica ou o início de serviços 
energéticos, conforme o caso. 

 

26. Instalação Eléctrica: os equipamentos e as 
infraestruturas e respectivos acessórios 
destinados ao fornecimento de energia 
eléctrica, até ao ponto de ligação ao 
consumidor. 

27. Licença: acto administrativo pelo qual a 
entidade competente autoriza uma pessoa 
singular e colectiva de direito privado ou 
público, por prazo determinado, o direito de 
explorar, separadamente ou em conjunto, as 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica, nos termos da presente Lei. 

28. Licença Simplificada: o acto administrativo 
que confere ao seu titular a autorização para 
o exercício, por prazo determinado, da 
actividade de fornecimento de energia 
eléctrica nos termos da presente Lei.  

29. Matriz Energética Nacional: o conjunto de 
toda energia eléctrica disponibilizada para ser 
produzida, transportada, distribuída e 
consumida, e as infraestruturas e demais 
instalações de fornecimento de energia 
eléctrica relacionadas. 

30. Mini-Rede: sistema integrado de instalações 
eléctricas de produção e distribuição, 
podendo incluir transporte, usando 
principalmente fontes de energia renovável, 
de pequena escala inferior ou igual a 4 MW, 
ligado ou não à Rede Eléctrica Nacional. 

nationalizations; lightning strikes, explosions, 
extreme floods, cyclones, earthquakes and 
other natural disasters that directly affect the 
authorized activities. 

 

24. Supply of electrical energy: The joint or 
separate undertaking of generation, 
transmission, distribution and sale of 
electrical energy, including its import and 
export, as well as energy services, with the aim 
of supplying consumers. 

 

25. Commencement of commercial operations: 
The date of commencement and of conclusion 
of commissioning and carrying out of tests of 
the equipment of the electrical installation, or 
commencement of energy services, as the 
case may be. 

26. Electrical installation: The equipment and 
infrastructure and respective accessories 
directed to the supply of electrical energy up 
to the consumer’s connection point. 
 

27. Licence: The administrative act by which the 
competent authority authorizes an individual 
or public or private law entity the right to 
operate, separately or jointly, electrical 
energy supply activities for a fixed period, 
under the terms of this law. 

 

28. Simplified licence: The administrative act that 
confers on its holder authorization for 
exercise for a fixed period, of the activity of 
electrical energy supply, under the terms of 
this law. 

29. National energy matrix: The whole of all 
electrical energy made available to be 
generated, transmitted, distributed and 
consumed, and the related infrastructure and 
other installations for supply of electrical 
energy. 

30. Mini-grid: An integrated system of electrical 
installations for generation and distribution, 
which may include transmission, using mainly 
renewable energy sources, of small scale up to 
4 MW, whether connected or not to the NEG. 
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31. Operador Nacional do Mercado (ONM): 
entidade de direito público, sem fins 
lucrativos que tem por objecto gerir o 
mercado grossista de electricidade e viabilizar 
as transacções comerciais de energia 
eléctrica.  

32. Operador da Rede Nacional de Transporte 
(ORNT): entidade de direito público, 
responsável pela gestão, coordenação da 
operação e manutenção e desenvolvimento 
da Rede Nacional de Transporte de Energia 
Eléctrica.  

33. Plano Director Integrado de Infraestruturas 
de Electricidade: instrumento de 
planeamento e coordenação 
interinstitucional, de natureza indicativa, 
integrado na política energética que visa 
promover de forma eficiente o acesso, 
segurança, fiabilidade, regularidade, 
qualidade e garantia do fornecimento de 
energia eléctrica com vista ao 
desenvolvimento sustentável do país. 

34. Preço de Venda: valor pago ao produtor de 
energia eléctrica, representando a 
contraprestação pela compra de energia 
eléctrica. 

35. Ponto de Ligação: as infra-estruturas físicas e 
ou equipamento que efectuam a ligação entre 
uma unidade de produção, os sistemas de 
distribuição e transporte e ou os 
consumidores. O ponto de ligação entre um 
sistema de distribuição e um consumidor é o 
contador do consumidor. 

 

36. Potencial Energético: os recursos naturais de 
domínio público situados no solo e no subsolo, 
nas águas interiores, no mar territorial, na 
plataforma continental e na zona económica 
exclusiva, passíveis de utilização para 
produção de energia eléctrica, não incluindo 
as fontes de energia solar, eólica, biomassa, 
biogás e outras fontes energéticas renováveis, 
conforme regulamentado. 

37. Produção Distribuída: disponibilização do 
excedente da produção resultante do 
autoconsumo, mediante sistema de contagem 

31. National Market Operator (NMM): Non-
profit legal entity governed by public law, with 
the object of managing the wholesale 
electricity market and enabling commercial 
electrical energy transactions. 

 

32. Operator of the National Transmission Grid 
(ONTG): Legal entity governed by public law, 
responsible for the management, 
coordination of operation, maintenance and 
development of the National Electrical Energy 
Transmission Grid. 

33. Integrated Master Plan for Electricity 
Infrastructure: Instrument of inter-
institutional planning and coordination, 
indicative in nature, part of the energy policy 
aimed at efficiently promoting access, 
security, reliability, regularity, quality and 
guarantee of electrical energy supply, with a 
view to the sustainable development of the 
country. 
 

34. Sale price: Amount paid to the producer of 
electrical energy, representing the 
consideration for the purchase of electrical 
energy. 

35. Connection point: Corresponds to the 
physical infrastructure and/or equipment 
carrying out the connection between a 
generation unit, the distribution and 
transmission systems and/or the consumers. 
The point of connection between a 
distribution system and a consumer is the 
consumer’s meter. 

36. Energy potential: The public domain natural 
resources situated in the ground and subsoil, 
in inland waters and the territorial sea, on the 
continental shelf and in the Exclusive 
Economic Zone, that may be used for the 
generation of electrical energy, not including 
solar, wind, biomass, biogas and other 
renewable energy sources, as provided in 
regulation. 

37. Distributed generation: Making available of 
the surplus generation resulting from self-
consumption using a system of net metering 



Unofficial English translation 

Proposta da Revisão da Lei de Electricidade/ Proposed Revision of the Electricity Law 

inteligente ou outro mecanismo técnico e/ou 
contratual aplicável. 

38. Produção de Energia Eléctrica: conversão em 
energia eléctrica de qualquer fonte 
energética. 

39. Projecto: globalidade de todo o processo ou 
ciclo da realização de uma actividade de 
fornecimento de energia eléctrica, isolada ou 
integrada, ao abrigo de uma autorização nos 
termos previstos na presente Lei. 

40. Rede Eléctrica Nacional (REN): compreende a 
Rede de Distribuição de Energia Eléctrica e a 
Rede Nacional de Transporte de Energia 
Eléctrica. 

41. Rede de Distribuição de Energia Eléctrica 
(RD): conjunto de instalações e sistemas 
utilizados para distribuição de energia 
eléctrica entre regiões e dentro do país, para 
a alimentação de redes subsidiárias e inclui os 
mini-redes, redes isoladas, sistemas de ligação 
entre redes, entre centrais ou entre redes e 
centrais em baixa tensão. 

 

42. Rede Nacional de Transporte de Energia 
Eléctrica ou Rede Nacional de Transporte 
(RNT): conjunto de instalações e sistemas de 
serviço público utilizados para transporte de 
energia eléctrica entre regiões, dentro do país 
ou para outros países, para a alimentação de 
redes subsidiárias e inclui os sistemas de 
ligação entre redes, entre centrais ou entre 
redes e centrais, em média, alta e muito alta 
tensão. 

43. Registo: acto administrativo que destina-se a 
constituição, reconhecimento, modificação e 
extinção dos direitos e obrigações do seu 
titular para o autoconsumo.  

44. Sector Eléctrico Nacional (SEN): conjunto de 
princípios, políticas e legislação, 
intervenientes, organizações e instalações 
eléctricas nacionais envolvidos nas 
actividades de fornecimento de energia 
eléctrica e de consumo. 

45. Serviço de Acesso Universal à Energia 
Eléctrica: mecanismo inerente ao 
desenvolvimento da electrificação no país e 
acesso ao serviço de electricidade, a preços 

(contagem inteligente) or other applicable 
technical and/or contractual mechanism. 

38. Electrical energy generation: Conversion into 
electrical energy of any energy source. 
 

39. Project: Totality of the entire process or cycle 
of carrying out an activity of electric energy 
supply, isolated or integrated, under an 
authorization within the terms envisaged in 
the present law. 

40. National Electricity Grid (NEG): Consists of 
the DG and the NTG. 
 
 

41. Electrical Energy Distribution Grid (DG): 
Consists of the set of installations and systems 
used for distribution of electrical energy 
between regions and within the country, for 
powering subsidiary grids; includes the mini-
grids, isolated grids and interconnection 
systems between grids, between power plants 
or between low-voltage grids and power 
plants. 

42. National Electrical Energy Transmission Grid 
or National Transmission Grid (NTG): Set of 
installations and public utility systems used for 
transmission of electrical energy between 
regions, within the country or to other 
countries, for the powering of subsidiary grids; 
includes the grid interconnection systems and 
those between power plants or between grids 
and power plants, in medium, high and very 
high voltage. 

43. Registration: Administrative act directed to 
the establishment, recognition, modification 
and termination of the rights and obligations 
of its holder for own consumption.  

44. National Electricity Sector (NES): Set of 
national principles, policies and legislation, 
intervening parties, organizations and 
electrical installations involved in the activities 
of electrical energy supply and consumption. 
 

45. Electrical Energy Universal Access Service: 
Mechanism inherent in development of 
electrification within the country and access 
to electricity service, at affordable prices, 
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acessíveis, que visa a satisfação das 
necessidades de fornecimento de energia 
eléctrica da população e do país. 

46. Serviço Público: regime jurídico de prestação 
de serviços essenciais, associados ao exercício 
de actividades de fornecimento de energia 
eléctrica, em especial de distribuição e de 
transporte, remunerado mediante tarifas.  

47. Serviços Energéticos: incluem serviços para 
consumidores de energia eléctrica tal como: 
fornecimento, financiamento, instalação, 
operação, manutenção de equipamento e 
instalações eléctricas incluindo os sistemas 
individuais de energia eléctrica.  

48. Servidão Administrativa: toda e qualquer 
limitação sobre o uso, ocupação e 
transformação do solo que impede o titular de 
beneficiar do seu direito pleno, imposta em 
virtude da utilidade pública da instalação 
eléctrica objecto de autorização. 

49. Sistema de Armazenamento de Energia: 
conversão de energia eléctrica em forma de 
energia que pode ser armazenada, a 
armazenagem e a eventual reconversão em 
energia eléctrica, por meio de um mecanismo 
controlável. 

50. Sistema de contagem inteligente (net 
metering): mecanismo electrónico que mede 
o consumo e o excedente da energia eléctrica 
produzida, preparado para transmitir e 
receber dados através de comunicações 
electrónicas.  

51. Sistemas Individuais: equipamentos e 
instalações utilizados na produção e consumo 
de energia eléctrica para uso próprio, por 
consumidores finais.  

52. Tarifa de Consumo: valor pago pelo 
consumidor, representando a 
contraprestação pela compra de energia 
eléctrica e a utilização da rede de transporte 
e/ou distribuição. 

53. Tarifa de Trânsito: valor pago pelo utilizador 
da rede ao Distribuidor ou ao Transportador, 
conforme o caso, fixada em função do custo 
de exploração da referida instalação 
reflectindo a carga sobre a rede, o 

aimed at the meeting of the needs for supply 
of electrical energy of the population and of 
the country. 

46. Public Service: Legal framework for the 
provision of essential services, associated with 
the exercise of activities of supply of electrical 
energy, in particular those of distribution and 
transmission, remunerated through tariffs. 

47. Energy services: Include services for electrical 
energy consumers, such as: supply, financing, 
installation, operation and maintenance of 
electrical equipment and installations, 
including individual electrical energy systems. 
 

48. Administrative easement: Any limitation as to 
the use, occupation and transformation of the 
land that prevents the holder from full benefit 
of its right, imposed by virtue of the public 
utility of the electrical installation covered by 
the authorization. 

49. Energy storage system: Conversion of 
electrical energy into a form of energy that 
may be stored, the storage itself and the 
potential reconversion into electrical energy 
through a controllable mechanism. 
 

50. Net metering (sistema de contagem 

inteligente): An electronic system that 
measures the consumption and surplus of 
electrical energy generated, and able to 
transmit and receive data through electronic 
communications. 

51. Individual systems: Equipment and 
installations used in the generation and 
consumption of electrical energy for own use 
by end consumers. 

52. Consumer tariff: Amount paid by the 
consumer, representing the consideration for 
the purchase of electrical energy and use of 
the transmission and/or distribution grid. 
 

53. Transit tariff: Amount paid by the user of the 
grid to the distributor or transporter, as the 
case may be, set as a function of the operating 
cost of the above-mentioned installation, 
reflecting the load on the grid and the length 
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comprimento do traçado, bem como outros 
custos em termos a regulamentar. 

54. Taxa de Acesso Universal: percentagem 
incidente sobre o fornecimento de energia 
eléctrica, como uma das fontes de receita do 
Serviço de Acesso Universal à Energia 
Eléctrica. 

55. Taxa de Concessão: remuneração paga pelo 
titular da autorização para exploração da 
respectiva actividade. 

56. Taxa de Licença: remuneração paga pelo 
titular da autorização para exploração da 
respectiva actividade. 

57. Titular da Autorização: detentor de 
Concessão, Licença ou Licença Simplificada, 
nos termos da presente Lei. 

58. Transporte de Energia Eléctrica: actividade de 
veiculação de energia eléctrica de tensão 
elevada e tensão muito elevada, abrangendo 
o estágio que vai desde os bancos de 
transformadores das subestações elevadoras 
ligados a centrais geradoras até às 
subestações abaixadoras ligadas à 
distribuição. 

59. Utilizador: pessoas singulares ou colectivas 
que acedem e utilizam a rede de distribuição 
de energia eléctrica ou a rede nacional de 
transporte de energia eléctrica. 

__________ 
 

of the line, as well as other costs in terms 
subject to regulation. 

54. Universal Access Fee: Percentage applied to 
the supply of electrical energy, as one of the 
revenue sources of the Service of Universal 
Access to Electrical Energy. 
 

55. Concession fee: Compensation paid by the 
authorization holder for operation of the 
respective activity. 

56. Licence fee: Compensation paid by the 
authorization holder for operation of the 
respective activity. 

57. Authorization holder: Holder of a concession, 
licence or simplified licence within the terms 
of the present law. 

58. Transmission of electrical energy: Activity of 
conveyance of electrical energy in high 
voltage and very high voltage, taking in the 
stage going from the transformer banks of the 
step-up substations (subestações elevadoras) 
connected to the generating stations, out to 
the step-down substations (subestações 

abaixadoras) connected to distribution. 

59. Users: Individuals or legal entities that access 
and use the electrical energy distribution grid 
or the national electrical energy transmission 
grid. 

__________ 

 


