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PROJETOS E ENERGIA  

Leilões de Garantias de Origem 

1.º Leilão de Garantias de Origem da propriedade 
do Sistema Elétrico Nacional 

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) publicou, em 06.07.2021, a Convocatória relativa ao 
1.º Leilão de Garantias de Origem (GO)1, que terá lugar no próximo dia 28 de julho de 2021, pelas 
10h30min. Este leilão realizar-se-á na plataforma do OMIP, acessível mediante a utilização de um nome 
de utilizador e uma palavra-passe de acesso.

As GO objeto deste 1.º Leilão foram entregues à DGEG pelos produtores de energia renovável que be-
neficiam de apoios à produção ou ao investimento, em cumprimento da obrigação prevista no n.º 9 do 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 141/2010, de 31 de Dezembro, tal como alterado pelo Decreto-Lei n.º 60/2020, 
de 17 de agosto, que estabeleceu o mecanismo de emissão de garantias de origem para a eletricidade 
a partir de fontes de energia renováveis.

De acordo com o n.º 10 do artigo 9.º do referido decreto-lei, a DGEG pode transacionar essas GO através 
de um mecanismo de leilão competitivo, de acordo com as regras publicadas no Despacho n.º 6560-
B/2021, sendo os resultados líquidos de tal atividade deduzidos aos sobrecustos com a aquisição 
de energia elétrica aos produtores de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, nos 
termos previstos no Regulamento Tarifário.

Assim, neste leilão, a DGEG, através do Comercializador de Último Recurso (CUR) e do OMIP, colocará 
à disposição do mercado as GO associadas à produção de energia renovável em regime de remuneração 
garantida. No próximo dia 12 de julho, entre as 10h00 e as 12h00, será realizada pela DGEG uma sessão 
de esclarecimentos, em inglês, onde serão explicadas as regras e o modelo geral do leilão, assim como 
as características dos produtos a leiloar.

1 A propósito das Garantias de Origem, vide a nossa Nota Informativa, de março de 2020, denominada “Green Certificates: 

Mercado Ativo em Portugal”, disponível aqui.

Equipa de Projetos 
e Energia

"A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) publicou, 
em 06.07.2021, a Convocatória relativa ao 1.º Leilão de 
Garantias de Origem (GO), que terá lugar no próximo dia 28 
de julho de 2021, pelas 10h30min, na plataforma do OMIP. 
Em leilão, estarão um total de 3,42TWh divididos entre as 
tecnologias eólica, hídrica, térmica e solar e produzidos 
entre agosto/setembro do ano passado e abril deste ano."

https://www.dgeg.gov.pt/media/yfqdlj1h/convocat%C3%B3ria-leil%C3%B5es-go-s-pt.pdf
https://www.omip.pt/pt/leiloes-GO
https://dre.pt/application/conteudo/306619
https://data.dre.pt/application/conteudo/140431104
https://data.dre.pt/application/conteudo/140431104
https://dre.pt/application/conteudo/166488536
https://dre.pt/application/conteudo/166488536
https://dre.pt/application/conteudo/166488536
https://dre.pt/application/conteudo/166488536
https://www.plmj.com/xms/files/03_Novidades_legislativas/2020/10_outubro/NI_Green_Certificates-Mercado_ativo_em_Portugal.pdf
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O presente documento destina-se a ser distribuído entre clientes e colegas e a informação nele contida é prestada de forma geral e abstrata, não devendo 
servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O seu conteúdo não pode ser reproduzido, 
no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do(s) editor(es). Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este tema contacte João Marques 
Mendes (joao.marquesmendes@plmj.pt).
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Em leilão, estarão um total de 3,42TWh divididos entre as tecnologias eólica, hídrica, térmica e so-
lar e produzidos entre agosto/setembro do ano passado e abril deste ano. Tratar-se-á de um leilão 
marginalista, de relógio ascendente, composto por um conjunto sucessivo de rondas, tendo o preço 
de reserva sido estabelecido em 0,10 €/MWh. Os resultados do leilão, após homologação pela DGEG, 
serão comunicados pelo OMIP ao CUR (SU ELETRICIDADE) e à Entidade Emissora de Garantias de 
Origem (REN), para posterior liquidação financeira e física.

O leilão será operacionalizado pelo OMIP, que fará a admissão dos participantes, sendo obrigatório 
o registo prévio na Entidade Emissora de Garantias de Origem (REN). O Despacho n.º 6560-B/2021 
definiu inter alia regras de qualificação dos participantes, que incluem a prestação de garantia finan-
ceira até às 12h00 do 2.º (segundo) dia útil antes do leilão. Poderão participar no leilão as pessoas 
coletivas registadas no sistema da EEGO e que tenham assinado um acordo de adesão às regras 
do leilão até 5 (cinco) dias antes do leilão.

As entidades envolvidas no processo de leilão são:

 • A SU ELETRICIDADE, S.A., na qualidade de CUR, sendo a entidade responsável pela liquidação 
financeira e faturação das receitas dos leilões;

 • O OMIP – Pólo Português, S.G.M.R. (OMIP), enquanto a entidade responsável pela gestão da par-
ticipação e operacionalização dos leilões;

 • O OMIP, S.A. (OMIP SA), enquanto entidade responsável pela gestão das garantias financeiras 
exigidas para a qualificação nos leilões; e

 • A REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., na qualidade de EEGO, assumindo funções de entidade 
responsável pela liquidação física das garantias de origem transacionadas nos Leilões GO-PT.

Este leilão marcará o início de um novo mercado, onde os comercializadores de energia disputarão, de 
forma concorrencial, GO de forma a garantirem aos seus clientes que a sua energia é produzida em 
Portugal, a partir de fontes renováveis. 


