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Item Lei 21/97, de 1 de Outubro Proposta da Nova Lei de Electricidade (NLE) Comentário – Adições/Alterações na NLE 

1. ARTIGO 1  
(Definições) 
 

ARTIGO 1  
(Definições) 
 

As definições são contidas nos Glossários 

2. ARTIGO 2  
(Âmbito) 
1. A presente Lei aplica-se à produção, transporte, 

distribuição comercialização da energia eléctrica no 
território da República de Moçambique, bem como à 
sua importação e exportação para ou do território 
nacional. 

2. O uso e aproveitamento de fontes energéticas para 
fins diferentes da produção de energia eléctrica será 
objecto de legislação específica. 

ARTIGO 2 (Âmbito) 
1. A presente Lei aplica-se: 

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

 
O âmbito da proposta da revisão da Lei de 
Electricidade (NLE) abrange: 

• serviços energéticos - sistemas solares 
domésticos (art. 20); 
• autoconsumo (Art. 18; Definição no Glossário) 

• consumo (Definição no Glossário) 
• armazenamento (art. 21) 
• produção distribuída (Definição no Glossário)  

• as mini-redes fora da RNT (art. 19); 
 
Exclusão da energia atómica uma vez que está 
abrangida por legislação específica e convenções 
internacionais. Na altura da aprovação da Lei 21/97, 
não havia tratamento e a RM não tinha aderida ainda 
às convenções 

3. ARTIGO 3  
(Objectivos) 
A presente lei tem como objectivos definir, em relação 
à energia eléctrica: 
a)..a política geral da organização do sector e gestão do 

fornecimento da energia eléctrica; 
b)  o regime jurídico geral das actividades de produção, 

transporte, distribuição e comercialização da energia 
eléctrica no território da República de Moçambique, 
bem como a sua importação e exportação para ou do 
território nacional e o regime da concessão de tais 
actividades.  

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

a) as regras gerais e política geral de organização 
do Sistema 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; 

 
Objectos adicionais incluídos na proposta de NLE: 
• conceito de Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
• consumo de energia eléctrica; 
• Operação da Rede Nacional de Transmissão (Art.49); 

• as mini-redes fora da Rede Nacional de Transmissão 
(RNT); e 

• a prestação de serviços energéticos 
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vi) à Operação da Rede Nacional de 
Transporte; 

vii) à prestação de serviços energéticos. 

4. ARTIGO 4 
 (Papel do Estado) 
1. O Estado, as suas instituições e demais pessoas 
colectivas de direito público têm uma acção 
determinante na promoção da valorização das 
potencialidades existentes, de forma a permitir um 
acesso cada vez mais alargado aos benefícios da 
energia eléctrica e contribuir para o desenvolvimento 
económico e social do país e da região. 
2.O Estado assegura a participação da iniciativa privada 
no serviço público de fornecimento de energia 
eléctrica mediante concessões que garantem o direito 
de uso e aproveitamento do potencial energético, 
salvaguardando os interesses superiores do Estado. 

 
 

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 Sistema 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. Nos casos em que se verifique a utilização de bens 
do património do Estado ou de fundos públicos, o 
Estado participa através das pessoas colectivas de 
direito público, nas actividades de fornecimento de 
energia eléctrica. 

 
O papel do Estado sob a proposta da NLE: 
• é focado na liderança na política, planeamento e 
organização do sector; 
• garante a participação de pessoas individuais e 
colectivas privadas e públicas 
• reconhecimento da participação do Estado, na 
qualidade de investidor ou dono da infraestrutura,  
através de entidades de direito público com 
financiamento público 

5. ARTIGO 5 
 (Política de organização e gestão) 
1. A política geral da organização do sector e gestão do 
fornecimento de energia eléctrica, visa: 
a) valorizar os recursos e potencialidades existentes e 
concorrer para o processo de desenvolvimento 
económico e social do país e da região; 
b) promover a extensão da rede eléctrica nacional a 
todo o território nacional de modo a permitir acesso 
aos benefícios e facilidades de energia eléctrica às 
pessoas e às entidades não ligadas a rede eléctrica 
nacional; 

Artigo 4 
(Política e Estratégia do Sistema Eléctrico Nacional) 
A política geral da organização do Sistema 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: 

 
Aspectos da política e estratégia novos:  

• Adopção do Objecto de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) de acesso universal a energia 
até 2030; 

• Expansão do acesso fora da rede e expansão da 
rede; 

• Inclusão de princípios de sustentabilidade, 
eficiência e segurança no uso de recursos para 
fornecimento de energia eléctrica. 
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c) assegurar o fornecimento eficiente de energia 
eléctrica aos consumidores de qualidade e em termos 
justos e competitivos; 
d) desenvolver a capacidade energética nacional e a 
rede de energia eléctrica de forma a impulsionar o 
desenvolvimento económico e social e assegurar o 
fornecimento de energia eléctrica para as necessidades 
dos consumidores, garantindo o equilíbrio ecológico, a 
conservação e a preservação do meio ambiente; 
e) procurar tecnologias alternativas de fornecimento 
de energia eléctrica; 
f) fornecer energia eléctrica como um serviço público; 
g) garantir a participação do sector público no exercício 
do serviço público vocacionado ao fornecimento de 
energia eléctrica; 
h) criar o ambiente propício à participação do sector 
privado no exercício do serviço público de 
fornecimento de energia eléctrica. 

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 e reforçar as 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; 

• Inclusão de planeamento, ligado à recolha e 
acesso de informação pública como essencial para 
a organização e gestão do SEN; 

• Promoção do investimento do sector através do 
reconhecimento das novas tecnologias como 
formas de investimentos que beneficia do estatuto 
de investimento e de um regime fiscal especial 

• Conceito de serviço público adaptado aos 
requisitos e tecnologias actuais do SEN 

• Reconhecimento da importância de Moçambique 
como centro de produção na rede interligada 
regional Southern Africa Power Pool(SAPP) 

• Articulação inter-institucional, com objectivo de 
maior eficiência 
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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;  

k) estabelecer uma articulação interinstitucional 
efectiva, visando a implementação das políticas e 
estratégia nacionais do sector e dos projectos do 
Sistema 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. 

6.  Actualmente não há artigo específico na Lei 21/97, 
sobre princípios que regulam a organização e a 
administração, bem como o exercício das 
actividades Na actual Lei 21/97, os princípios 
encontram-se dispersos ao longo da lei. 

 

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

exercício das actividades abrangidas pela presente 
Lei, obedecem entre outros os 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 acessível e um 
atendimento adequado à procura; 

d) respeito pelo direitos humanos e 
fundamentais constitucionalmente 
protegidos; 

Na actual Lei 21/97, os princípios encontram-se 
dispersos ao longo da lei. 
1. A NLE apresenta uma lista de princípios que 

reflectem os novos objectos e objectivos, 
nomeadamente: 

• Acesso universal 

• Sustentabilidade 

• Eficiência e segurança 

• Quadro de licenciamento das actividades 
mais simplificado, transparente e 
competitivo que permita o exercício 
efectivo das mesmas pelo sector privado, 
incluindo nas áreas rurais as 
comunidades, complementando o papel 
do Estado de assegurar uma articulação 
eficiente e justa entre a realização do 
interesse público e os interesses privados 
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e) concorrência justa para benefício do 
consumidor; 

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

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

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

j) protecção dos consumidores; 
k) 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;  

l) 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 

m) a separação contabilística jurídica e 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. 

• Regime fiscal que assegure ganhos de 
produtividade e eficiência 

• Papel da Autoridade Reguladora de 
Energia, reforçando a regulação nas áreas 
de: instrução e tramitação do 
licenciamento das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica 
protecção dos consumidores quanto a 
preços e qualidade de serviço, promoção 
da concorrência e da eficiência da 
utilização dos recursos, existência de 
condições de equilíbrio económico e 
financeiro dos operadores de serviço 
público, em condições de gestão 
eficiente, e os padrões de qualidade de 
serviço. 

• Protecção dos consumidores 
 
2. Do Decreto 43/2005 foi retirado o conceito de 

separação contabilística/jurídica/funcional das 
actividades de fornecimento de energia. Nos 
termos do art. 6 do referido Decreto: “Art. 6 - A 
Electricidade de Moçambique deve adoptar uma 
estrutura orgânica que separe as funções de 
Gestor da Rede Nacional de Transporte 
decorrentes do presente Decreto, das actividades 
de produção, transporte, distribuição e 
comercialização concessionadas à empresa 

 
3. Clarificação do regime de dominialidade pública 

com relação ao regime jurídico das águas, gás e 
carvão doméstico para efeitos de produção de 
energia eléctrica.  
Ao restante potencial energético (biomassa, 
ondas, sol, vento, carvão e gás comercial) não se 
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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. 

aplica o regime de dominialidade pública. (Art. 
13/3) 

7.  Actualmente não há referência ao planeamento na Lei 
21/97 
Note-se, no entanto, a existência da UTIP – Unidade 
Técnica de Implementação dos Projectos 
Hidroeléctricos, criada pelo Decreto 52/96, de 28 de 
Novembro com o intuito de planear ornecimento de 
energia eléctrica através de recursos hídricos. 

Artigo 7 
(Planeamento Energético) 
Com vista a promover e assegurar o fornecimento de 
energia eléctrica fiável e de qualidade aos 
consumidores, visando 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, incluindo a importação e 
exportação de energia eléctrica; 

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-ecónomico, 
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; 

A inclusão do planeamento energético na NLE 
reflecte o papel essencial do planeamento como 
um dever do Governo para assegurar os seus 
objectivos de política de acesso universal, gestão 
transparente e sustentável do SEN, confiabilidade 
apropriada e requisitos políticos para a realização 
do fornecimento de energia como serviço público.  
Institucionalmente, o planeamento é uma 
atribuição/função própria do MIREME, sendo 
presentemente referida apenas no Estatuto 
Orgânico do MIREME (Resolução 14/2015, de 8 
Julho), estando o Governo em processo do 
estabelecimento da Unidade de Planeamento 
Energético. 
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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. 

8.  Actualmente não há referência à Regulação do SEN na 
Lei 21/97 

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

finalidade assegurar a eficiência e a 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 Sistema Eléctrico Nacional ao abrigo 
da presente Lei é exercida pela Autoridade 
Reguladora de Energia, nos termos da lei aplicável. 

Conceito de SEN - Introdução na NLE 
A definição do “Sistema Eléctrico Nacional (SEN) é 
“o conjunto de princípios, políticas e legislação, 
intervenientes, organizações e instalações 
eléctricas nacionais envolvidos nas actividades de 
fornecimento de energia eléctrica e de consumo, 
ligado ou não a REN.” 
 
O conceito da regulação do SEN está alinhado com 
a criação da ARENE por Lei 11/17. A criação da 
ARENE fundamenta a necessidade de 
estabelecer/definir os princípios de regulação 
aplicáveis ao SEN. 

9.  ARTIGO 6  
(Competências) 
Compete ao Conselho de Ministros: 

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

a) definir a política e estratégia do Sistema 
Eléctrico Nacional, bem como a sua 

A NLE tem uma extensa lista de competências 
atribuídas ao Conselho de Ministros (CM), prevendo a 
delegação de competências específicas pelo CM ao 
MIREME ou outras entidades, conforme apropriado.  
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a) aprovar novos empreendimentos de fornecimento 
de energia eléctrica com uma potência instalada igual 
ou superior a 100 MVA; 
b) definir as competências quanto a outorga dos 
direitos de fornecimento de energia eléctrica aos 
diferentes níveis; 

c) exercer as demais atribuições que lhe forem 

cometidas pela presente Lei e demais legislação 
aplicável. 

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 Sistema 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, 
incluindo sobre saúde, segurança, higiene no 
âmbito do 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 contabilística, jurídica e 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; 

h) atribuir as concessões para as actividades de 
fornecimento de energia eléctrica e definir as 
competências para a sua suspensão, 

A técnica de redacção legislativa não permite que 
através do instrumento legislativo da lei se delegue 
directamente a um ministério ou outro entidade 
competente atribuições/competências específicas. É o 
Governo/CM que determine a estrutura do governo e 
as competências de cada membro. 
 
O CM mantém ao abrigo da NLE as suas funções de 
política, estratégia, regulamentação do sector, 
aprovação de concessões, designação das entidades 
que realizam as funções de operação da rede eléctrica 
nacional, criação de institutos de regulação e fundos. 
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modificação, transmissão, prorrogação e 
revogação; 

i) regulamentar a gestão e operação do Serviço 
de Acesso Universal à Energia. 

10.  ARTIGO 7 
(CONSELHO NACIONAL DA ELECTRICIDADE) 
ARTIGO 8 
(Competências do CNELEC) 
 
o CNELEC foi extinta pela Lei 11/2017 que criou a ARENE  

Art. 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) atribuir a licença simplificada, bem como 
aprovar a sua suspensão, modificação, 
transmissão, prorrogação e revogação licença 
simplificada nos termos estabelecidos na 
presente Lei e respectivos regulamentos; 

c) efectuar, tramitar, modificar e extinguir o 
registo;  

d) aprovar a realização de estudos técnicos e 
outras investigações preliminares; 

e) criar, organizar e manter actualizado o 
cadastro energético incluindo a guarda dos 
relatórios, dados e outras informações 
produzidas no âmbito dos projectos;  

f) realizar audiências e consultas públicas; 
g) aprovar e publicar as normas, emitir ordens, 

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

 
A Autoridade Reguladora de Energia(ARENE) foi criada 
por Lei 11/2017, substituindo o CNELEC que tinha 
apenas um papel consultivo, não vinculativo. A ARENE 
é uma verdadeira autoridade reguladora, com 
competências para instruir o processo de atribuição de 
autorizações, incluindo preparação de concursos, e de 
estabelecer tarifas.  
 
O disposto do presente artigo 10 adequa as 
competências da ARENE à nova estrutura do SEN 
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h) estabelecer e publicar critérios e métodos para 
o cálculo de tarifas e preços de energia 
eléctrica; 

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

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

k) 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; 

l) 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 

m) 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 atribuições e competências, a 
Autoridade Reguladora de Energia deve agir em 
estreita articulação com as demais entidades 
competentes incluindo em matéria de ambiente, 
higiene, segurança, saúde e laboral.  
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11.  Cadastro Energético - Sem previsão. 
O Regulamento da Lei 21/97, o Decreto 8/2000, previa 
no art. 4 um Arquivo Público 

Art. 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. 

Antecedentes do Cadastro Energético:  

• Arquivo Público para ser mantido pelo Ministério 
de Tutela (Art 4 Dec.8/2000);  

• Lei da ARENE competência para recolher, 
sistematizar e gerir informação.   

O Cadastro Energético reflicte estas funções e 
acrescenta a função de ser a base de dados contendo 
informação escrita e gráfica, informatizada e 
electrónica, relativa às autorizações e demais actos 
inerentes às actividades de fornecimento de energia 
eléctrica, planeamento energético, matriz energética 
nacional, Plano Director Integrado de Infraestruturas 
de Electricidade, etc. 
Esta base de dados deve ser de fácil acesso pelo 
público em geral, devendo estar numa plataforma 
electrónica. 

12.  ARTIGO 9  
(Exigência de concessão) 
1. A produção, transporte, distribuição e 
comercialização, incluindo a importação e exportação 
de energia eléctrica, bem como a construção, operação 
e gestão de instalações eléctricas por pessoas singulares 
ou colectivas, de direito público, privado e sociedades 
carecem de prévia atribuição de uma concessão que 
pode abranger uma ou algumas das operações descritas 
neste número. 
2. Na outorga de concessão, deve-se observar que: 
a) as vantagens a obter através da concessão devem ser 
superiores aos inconvenientes dela resultantes, em 
termos económicos, sociais e ambientais; 
b) a cobertura dos custos e dos danos que a concessão 
possa ocasionar a terceiros ou sobre o meio ambiente 
deve ser assegurada; 
c) as tarifas e condições de fornecimento a aplicar 
devem ser justas e razoáveis; 

Artigo 12 
(Formas de Autorização) 
1. O exercício das actividades de fornecimento de 

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

2. Os instrumentos de atribuição da concessão, da 
licença e da licença simplificada são aprovados 
mediante Resolução do Conselho de Ministros, 
Diploma Ministerial do Ministro que superintende 
a área de energia e Despacho da Autoridade 
Reguladora de Energia em termos a regulamentar. 

 
A seguir, o detalhamento dos regimes de cada 
actividade: 
Art. 13 (Regime de actividade de produção), 
Art. 14 (Regime de actividade de transporte) 
Art. 15 (Regime de actividade de distribuição)  

Formas e Processos de Autorização  
 
Ver também os comentários no Item 25. 
 
Na Lei 21/97, as actividades de produção, transporte, 
distribuição e comercialização estão tratadas de forma 
conjunta, havendo pequenas diferenças nos elementos 
da proposta (concurso) e prazos. Todas as actividades 
de fornecimento a terceiros carecem de uma 
concessão por meio de contrato. 
 
A NLE traz um sistema de autorizações, 
nomeadamente, a concessão, licença e licença 
simplificada para o exercício da actividade de 
fornecimento de energia eléctrica a terceiros com o 
objectivo de (1) criar condições competitivas e 
transparentes de acesso ao sector eléctrico; e (2) 
adequar o tipo e processo de autorização à dimensão, 
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d) o fornecimento de energia eléctrica deve enquadrar-
se na rede eléctrica nacional e/ou regional existente e 
planificada; 
e) deve ser fixada a duração da concessão; 
f) relativamente a novas construções para o 
fornecimento de energia eléctrica, toma-se em conta, 
entre outros, o equilíbrio entre a oferta e a procura, a 
evolução da procura futura, meios alternativos de 
fornecimento, cobertura da procura e o balanço entre 
os custos e benefícios da poupança de consumo de 
energia nas suas instalações e nas instalações dos 
consumidores; 
g) deve ser provada a idoneidade e a capacidade técnica 
e financeira do candidato a concessionário. 
3. A realização de estudos técnicos e outras 
investigações ligadas, directa ou indirectamente, com 
um projecto de fornecimento de energia eléctrica 
carece de uma prévia autorização. 

ARTIGO 10  
(Dispensa de concessão) 
1. É isenta de concessão a produção de energia eléctrica 
para uso e consumo particular e que não se destine a 
fornecimento de terceiros. 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
qualquer instalação eléctrica carece de uma licença de 
estabelecimento e de uma licença de exploração em 
termos a regulamentar. 

Art. 17 (Regime de Actividade de Comercialização) fonte, local e outras características de uma 
determinada actividade. 
 
Enquanto a Lei 21/97 exige a negociação e celebração 
de um contrato para atribuir os direitos, a NLE prevê a 
atribuição por meio de títulos, com base em modelos 
aprovados, send os contratos opcionais (mas também 
sujeito ao uso do modelo).  
 
O detalhe sobre as autorizações respectivas para 
produção, transporte e distribuição está contido nos 
artigos 13,14, 15 e 17. 
 
Das consultas públicas resultou a necessidade de 
clarificar as diferenças entre a concessão e a licença. 
 
Na concessão é o CM que autoriza uma entidade 
privada ou pública a usar um activo de domínio 
público, como a rede de transporte nacional; a rede de 
distribuição, centrais de produção de energia 
utilizando fontes de energia de domínio público, como 
gás natural doméstico e hídricas, e quando seja se 
verifique a participação do Estado nos projectos e/ou 
recurso a fundos públicos.  
Por outro lado, a concessão é atribuída aos projectos 
com capacidade instalada superior a 4 MW.  
Os projectos sujeitos a concessão caracterizam-se por: 

a) As fontes de energia pertencerem ao regime 
de domínio público: hídricas, gás natural 
doméstico e carvão doméstico; 

b) A propriedade das instalações eléctricas 
pertence ao Estado e o regime de domínio 
público; 
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c) Fiscalização prévia e sucessiva do Trib 
Administrativo (conforme o caso – ver as Leis 
7/2015 e 8/2015) 

d) utilização de fundos públicos e ser gerador de 
despesa pública; e 

e) a participação do Estado; e 
f) tendencialmente são de iniciativa do Estado e 

o regime de atribuição é o concurso público; 
g) Excepcionalmente poderem ser adjudicados 

directamente pelo Estado a uma entidade 
controlado pelo Estado e que utilize fundos 
públicos; 

h) Podem ser objecto de um contrato bilateral 
sujeito a fiscalização prévia do T.A e cujo 
modelo consta do regulamento da NLE. 

 
A Licença é o acto administrativo que se caracteriza 
por: 

a) As fontes energéticas estarem fora do regime 
de domínio público: sol, vento, biomassa, gás 
e carvão comercial; 

b) A propriedade das instalações eléctricas 
poderem pertencer ao privado ou ao Estado, 
conforme a titularidade do projecto (pública 
ou privada); 

c) Tendencialmente, é de iniciativa privada, e o 
regime de atribuição é directo mediante 
pedido; 

d) O Estado tem a prerrogativa de lançar 
concurso para projectos objectos de licença.  

e) Pode-se celebrar um contrato para 
complementar a licença, nos seguintes casos: 

i. Participação do Estado; e/ou 
ii. Utilização de fundos públicos e/ou 
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iii. Utilização de bens de propriedade 
pública. 

iv. O contrato está sujeito a fiscalização 
prévia do Tribunal Administrativo e cujo 
modelo consta do regulamento da NLE. 

f) O processo de atribuição é mais simplificado; 
g) A Licença é atribuída pelo Ministro. 

 
A licença simplificada destina-se a projectos de Mini-
Redes e é atribuída pela ARENE. 
 
O Regulamento da NLE terá como anexos os modelos 
de Concessão, Licença e Licença Simplificada, assim 
como o modelo do Contrato de Concessão e/ou 
Licença e do Contrato de Compra e Venda de Energia.  
 
Mantém-se a dispensa de autorização para o 
autoconsumo de energia. A NLE sujeita o autoconsumo 
a um registo a realizar junto da ARENE (para efeitos de 
estatística e planeamento). O detalhe sobre o 
autoconsumo está contido no artigo 18. Somente 
quando o fornecimento for para terceiros, está sujeito 
a concessão ou licença. 
 
A exigência de uma licença de estabelecimento para 
instalações com menos de 39,5 kV e não usando um 
poste de transformação, foi abolida pelo Decreto 
10/2016. 

13. Sem previsão individualizada -Vide o Item 12 Artigo 13 
(Regime da Actividade de Produção) 

1. A actividade de produção de energia eléctrica 
compreende o desenvolvimento, a implementação 
e exploração do projecto de produção e a 
comercialização da energia eléctrica produzida. 

 
A NLE está a autorizar a realização da actividade 
de produção por meio de 3 instrumentos 
diferentes – concessão; licença e licença 
simplificada 
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2. A autorização para o exercício da actividade de 
produção de energia eléctrica é atribuída mediante 
concessão, licença e licença simplificada. 

3. O exercício da actividade de produção de energia 
eléctrica, com capacidade instalada superior a 4 
MW, sujeita-se a concessão quando se verifiquem, 
cumulativamente o uso de bens do património do 
Estado, e/ou participação e ou financiamento 
maioritários do Estado com recurso às seguintes 
fontes energéticas: 
a) hídrica; 
b) gás natural destinado ao desenvolvimento do 

mercado nacional nos termos da legislação 
aplicável; e 

c) carvão requisitado pelo Estado para uso na 
indústria local, nos termos da legislação 
aplicável. 

4. O exercício da actividade de produção de energia 
eléctrica, com capacidade instalada superior a 4 
MW, sujeita-se a licença, no caso de projectos com 
recurso a: 
a) fontes fósseis não abrangidas pelo número 

anterior; 
b) fontes renováveis. 

5. O exercício da actividade de produção de energia 
eléctrica, com capacidade instalada igual ou 
inferior a 4 MW com recurso a qualquer fonte 
energética sujeita-se a Licença Simplificada. 

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

7. Excepcionalmente, a concessão pode ser atribuída 
mediante ajuste directo: 
a) dentro do prazo de um ano após a declaração 

de que a realização de concurso público 
resultou deserto; ou 

A regra para a atribuição de concessões (de 
propriedade/domínio público) é o concurso 
público. Em casos excepcionais, a NLE esclarece os 
casos em que é permitida a adjudicação directa: 
a) dentro do prazo de um ano após a declaração 

de que a realização de concurso público 
resultou 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)   no caso de um projecto que prevê uma 

parceria com investidores privados, estes 
devem ser seleccionados por concurso 
público. 

 
A atribuição de uma Licença depende mais da 
iniciativa privada, sem prejuízo do Estado ter a 
prerrogativa de lançar um concurso. A título de 
exemplo, o projecto Proler é um projecto que tem 
em vista aumentar o mix de renováveis na nossa 
matriz energética e que seria, ao abrigo da NLE, 
sujeito a uma Licença.  
 
A definição do limite de 4MW resulta de 
harmonização (DNE/MIREME, FUNAE, EDM, HCB, 
ARENE, MOTRACO). 
 
A NLE prevê a possibilidade que a Licença 
Simplificada poder ser atribuída ao nível Provincial 
e Distrital, existindo representações da ARENE. 
 
A NLE mantém a exigência de obter a respectiva 
autorização para o uso e aproveitamento de água, 
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b) desde que verificados cumulativamente os 
seguintes pressupostos: 
i)interesse público; 
ii) participação maioritária de uma pessoa 
colectiva de direito público; e 
iii) no caso de um projecto que prevê uma 
parceria com investidores privados, estes 
devem ser seleccionados por concurso público. 

8. A licença é atribuída mediante: 
a) pedido do interessado instruído pela 

Autoridade Reguladora de Energia; ou 
b) concurso público, podendo admitir-se o ajuste 

directo nos termos previstos no número 
anterior. 

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

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

11. 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. 

para além da autorização para a produção, 
transporte e distribuição de energia. 
 
 

14.  Sem previsão individualizada -Vide o Item 12 Artigo 14 
(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 NLE mantém-se o regime de concessão para a 
actividade de transporte ligado à RNT.  Estabelece os 
casos de concurso público e em quais situações é 
permitida a adjudicação directa. 

 
 
É introduzida a Licença para os projectos que se 
encontrem fora da RNT.  



    
 

 17 

Item Lei 21/97, de 1 de Outubro Proposta da Nova Lei de Electricidade (NLE) Comentário – Adições/Alterações na NLE 

a) dentro do prazo de um ano após a declaração 
de que a realização de concurso público 
resultou 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) no caso de um projecto que prevê uma 

parceria com investidores privados, estes 
devem ser seleccionados por concurso 
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.  

Esta foi uma das questões debatidas durante a 
consulta pública e relacionada com aqueles projectos 
em que são os particulares a construir as linhas (Ex: 
projectos agrícolas em Manica). Os investidores estão 
abertos a este investimento mas necessitam que as 
linhas sejam reconhecidas como seu investimento e 
propriedade. 
 
A realização combinada ou integrada das actividades 
de produção, transporte, distribuição e 
comercialização de energia eléctrica nima mini-rede 
isolada  é autorizada ao abrigo de uma única licença 
simplificada. 
Mantém-se a adequação da autorização em função do 
aumento de capacidade. 

15.  Sem previsão individualizada -Vide o Item 12 
 

Artigo 15 
(Regime da Actividade de Distribuição) 
1. A autorização para o exercício da actividade de 

distribuição de energia eléctrica é atribuída 
mediante licença ou concessão em regime de 
serviço público, 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) dentro do prazo de um ano após a declaração 

de que a realização de concurso público 
resultou deserto; ou 

A aplicação dos regimes de concessão e licença à 
distribuição é determinada em função dos critérios 
definidos no artigo 14 da NLE.  

 
Estabelece os casos de concurso público e em quais 
situações é permitida a adjudicação directa. 

 
Mantém-se a adequação da autorização em função do 
aumento de capacidade. 

 
A NLE introduz um importante mecanismo de compra 
e venda de energia pelo titular de uma autorização 
para distribuição para fornecimento a consumidores 
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b) desde que verificados cumulativamente os 
seguintes pressupostos: 

i) interesse público;  

ii) participação maioritária de uma pessoa 
colectiva de direito público; e 

iii) no caso de um projecto que prevê uma 
parceria com investidores privados, estes 
devem ser seleccionados por concurso 
público.  

3. A licença para distribuição é atribuída mediante: 
a) pedido do interessado; ou 
b) concurso público, podendo admitir-se o ajuste 

directo nos termos previstos no número 
anterior. 

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 da entidade 
competente. 

que deve seguir um procedimento público, 
transparente e competitivo 

 

16.  ARTIGO 11 
 (Pedido de concessão) 
1. O pedido de concessão para produção, transporte, 
distribuição e comercialização de energia eléctrica, 
bem como o pedido para importação e exportação é 
dirigido a entidade competente, devendo conter a 
identificação do requerente bem como a descrição dos 
objectivos do pedido e o período de duração da 
concessão. 

Vide: 
Art. 22 (Requisitos do Pedido) 
Art. 23 (Critérios Gerais para Atribuição das 
Autorizações) 
Art.24 Pedidos Concorrentes) 
Art. 35 (Concessão) 
Art.36 (Licença)  
Art.37 (Licença Simplificada) 

 
Vide também a discussão no Item 12 em cima. 
 
A NLE contém os pré-requisitos (elementos do pedido) 
e conteúdos gerais das autorizações (Vide Art. 22 e 23 
e 35,36 e 37 da NLE). Os detalhes e os procedimentos 
das respectivas autorizações podem-se encontrar: 
(1) no Regulamento da NLE; 
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2. A entidade competente autoriza ou recusa o pedido, 
dentro do prazo de cento e oitenta dias a contar da 
data da sua recepção. 
3. Os requisitos do pedido de concessão são fixados 
em regulamento. 
4. A concessão e a sua prorrogação são atribuídas 
mediante concurso público, em termos a 
regulamentar. 
5. Os pedidos de concessão, bem como de prorrogação 
e de transmissão serão objecto de publicação e de 
audição públicas, em termos a regulamentar. 
(Ver também os artigos 5 et seq do Decreto 8/2000 
(Regulamento da Lei 21/97) 

(2) Na Lei da ARENE, nos termos da qual esta é 
responsável pela instrução e tramitação de concessões 
e licenças, bem como o estabelecimento de normas, 
ordens, instruções, directrizes e recomendações  
 
Os actos de autorização estão sujeitos a fiscalização 
sucessiva do TA (Vide Arts. 37 & 39 da NLE). Os 
contratos estão sujeitos a fiscalização prévia (Vide Arts. 
16, 35 & 37 da NLE). 
 
O Artigo 24 da NLE estabelece o procedimento e os 
critérios respectivos para aplicar no caso de pedidos 
concorrentes, especialmente aplicável para os pedidos 
de iniciativa privada. (Para efeitos comparativos, ver o 
Regulamento de Licenças e Concessões de agua 

17.  ARTIGO 12 
 (Prazo e conteúdo da concessão) 
1. As concessões são atribuídas, por um contrato 
administrativo, por período nele estabelecidos, não 
podendo, em acaso algum, a sua duração exceder o 
prazo máximo inicial de cinquenta anos, susceptível de 
renovação. 
2. A renovação da concessão é concedida desde que se 
observem cumulativamente os seguintes requisites: 
a) o concessionário tenha cumprido com as suas 
obrigações nos termos do contrato de concessão; 
b) o concessionário apresente um programa de 
exploração e estudos técnico-económicos que 
garantam as melhores condições da sua operação. 
3. O período de renovação da concessão deve ser 
consistente com os prazos de amortização dos 
investimentos adicionais e com a necessidade de 
disponibilizar os recursos utilizados para outros fins 

Vide na NLE: 
Art. (35.3 (Procedimento de Atribuição da Concessão)  
Art. 37.3 (Procedimento de Instrução e Atribuição da 
Licença) 
Art. 39 (Procedimento de Instrução e Atribuição da 
Licença Simplificada) 
Art. 36 (Prazo de Concessão) 
Art. 38 (Prazo da Licença) 
Art. 40 (Prazo da Licença Simplificada) 
 
 

Os números 1 e 2 do Artigo 12 da Lei 21/97 foram 
revogados pela Lei 15/2011 (Lei das PPPs). 
Efectivamente o disposto no Art.12 foi substituído 
pelos Artigos 21 – 26 da Lei 15/2011. 
 
Os contratos estão comentados no Item 18 a seguir 
relativamente ao Artigo 16 da NLE. 

 
O Art.12.1 da Lei 21/97 sobre o prazo da concessão foi 
substituído pelo art.22 da Lei 15/2011 (PPP Lei), que 
alterou o prazo de 50 anos para 30 anos. A Lei das 
PPPs manteve o n.o 3 do art. 12, relativo à 
possibilidade de extensão do prazo, para efeitos de 
amortização do investimento, mas tendo em conta o 
limite previsto na Lei das PPPs esse prazo nunca 
poderá ser superior a 30 anos mais 10. 
 
Nas suas disposições transitórias a NLE afasta a 
aplicação da Lei 15/2011 às actividades de 
fornecimento de Energia eléctrica coberta pela NLE, 
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que garantam maiores benefícios económicos e 
sociais. 

de forma a que o enquadramento jurídico-regulatório 
destas actividades estejam mais harmonizado - Vide o 
art.73. da NLE. 
 
Apesar dos Art.12.1 da Lei 21/97 e Art.19.1 do 
Regulamento (Dec. 8/2000) preverem a atribuição da 
concessão mediante contrato, tem sido práctica 
atribuir a concessão mediante Decreto do Conselho 
de Ministros ou Diploma Ministerial, consoante a 
capacidade da instalação. 
 
A NLE estabelece no seu art. 12 que as autorizações 
são emitidas por meio de acto administrativo, 
nomeadamente resolução do conselho de ministros, 
diploma ministerial do ministro que superintende o 
sector de energia, e despacho da ARENE consoante a 
capacidade da instalação. 

 

18. Art.12.1 da Lei 21/97 (revogado e substituído pelo 
art21 – 26 da Lei 15/2011) e Art.19.1 do Regulamento 
(Dec. 8/2000)  - Contrato (instrumento de atribuição). 
 

Artigo 16 
 (Contrato) 
1. A entidade competente pode celebrar com o titular 

da concessão ou licença, um contrato, 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; 

Vide a discussão ao abrigo do Item 17 em cima. 
Os números 1 e 2 do Artigo 12 da Lei 21/97 foram 
revogados pela Lei 15/2011. Efectivamente o disposto 
do Art.12 foi substituído pelos Artigos 21 – 26 da Lei 
15/2011 (Lei PPPs) 
 
Apesar dos Art.12.1 da Lei 21/97 e Art.19.1 do 
Regulamento (Dec. 8/2000) (agora Artigos 21 – 26 da 
Lei 15/2011 (Lei PPPs)) preverem a atribuição da 
concessão mediante contrato, tem sido práctica 
atribuir a concessão mediante Decreto do Conselho 
de Ministros ou Diploma Ministerial, consoante a 
capacidade da instalação e a seguir celebrar um 
contrato com o detalhamento da concessão. 
 
O contrato, de natureza administrativa, está 
subordinado à respectiva autorização, não podendo 
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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 pode ser celebrado por iniciativa do 
Governo ou mediante solicitação do titular da 
concessão ou licença e realiza-se mediante escrito 
particular com reconhecimento notarial das 
assinaturas, e a sua eficácia está sujeita à 
fiscalização prévia do Tribunal Administrativo. 

contrariar ou alterar os termos e condições legalmente 
estabelecidos. Pode ser celebrado por iniciativa do 
Governo ou solicitação do titular da concessão ou 
licença e sujeita-se à fiscalização prévia do Tribunal 
Administrativo. O modelo de contrato consta do 
regulamento da NLE, não sendo objecto de alteração e 
negociação. 
 
 

19.  O autoconsumo e o registo, como tal, estão sem 
previsão, embora a exigência de uma concessão só 
aplica ao fornecimento aos terceiros e não ao uso 
individual (art. 10 (Dispensa de Concessão)  

Secção II 
Actividades Especificas 
 
Artigo 17 
(Autoconsumo) 

1. A produção de energia eléctrica para autoconsumo 
está sujeita a registo.  

2. A disponibilização do excedente produzido pelo 
autoconsumidor que implique a comercialização de 
energia eléctrica está sujeita, em termos a 
regulamentar, 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.  

 

 
 
Autoconsumo - Embora a NLE só exige a atribuição de 
autorização para o fornecimento de energia eléctrica 
a terceiros, com vista assegurar o planeamento do 
SEN, a NLE sujeita o autoconsumo ao registo. 
A NLE introduz a figura do sistema de contagem 
inteligente que é objecto de acordo com o respectivo 
distribuidor. 
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20.  A Lei 21/97 tem a seguinte definição: 
Comercialização de energia eléctrica: venda da energia 
eléctrica a um consumidor para utilização própria ou 
para efeitos de revenda a terceiros. 

Artigo 18 
(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. 

2. A licença referida no número anterior pode incluir 
a importação e exportação de energia eléctrica. 

 
Definição de Comercialização: 
Comercialização de Energia Eléctrica: compra e venda 
de energia eléctrica que pode incluir importação e 
exportação. 

A comercialização é mencionada sempre em conjunto 
com as outras actividades de fornecimento na Lei 
21/97, mas não tem previsão como uma actividade em 
si.   
 
A NLE define a possibilidade da realização da 
actividade comercialização de forma independente das 
demais actividades (e também em conjunto) 

21. Mini-redes - sem previsão Artigo 19 
(Mini-Redes) 
1. A autorização para a constituição de mini-redes 

isoladas ou interligadas é atribuída através de 
licença simplificada. 

2. A licença simplificada abrange a realização 
combinada ou integrada das actividades de 
produção, transporte, distribuição e 
comercialização de energia eléctrica, incluindo a 
importação e exportação. 

3 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. 

 

 
Dada a geografia e demografia de Moçambique, e os 
limites actuais da RNT, as mini-redes (junto com os 
serviços energéticos tratado no artigo 20) são 
instrumentos essenciais para a concretização do 
alcance do ODS de acesso universal, da Estratégia 
Nacional de Electrificação e do Programa Energia para 
Todos e por isto merece um tratamento destacado. 
 
Também se prevê a possibilidade de envolvimento 
directo das comunidades locais das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica 
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22. Serviços Energéticos - Sem previsão Artigo 20 
(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 ao registo pelo 
fornecedor dos respectivos serviços energéticos. 

Os Serviços Energéticos, nomeadamente a 
comercialização e distribuição de equipamentos e 
sistemas domésticos solares são, de acordo com a 
experiencia comparada e a iniciativa SE4ALL, 
instrumentos determinantes para a concretização do 
alcance do ODS de acesso universal e da Estratégia 
Nacional de Electrificação, do Programa do Compacto 
e por isto merece um tratamento destacado. 
 
É importante que estes serviços tenham um 
enquadramento regulatório adequado, pois 
actualmente, como resultado, não têm acesso aos 
benefícios fiscais e as outras protecções do regime de 
investimento incluindo cambiais.  

23. Armazenamento - Sem previsão Artigo 21 
(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. 

A inclusão de armazenamento permite o 
acompanhamento da evolução tecnológica tanto ao 
nível das fontes de energia intermitentes como nas 
fontes tradicionais. 
Armazenamento é componente chave dos mini-redes e 
centrais de energia solar/energia intermitente ligada e 
fora da RNT. 

24. ARTIGO 11 
(Pedido de Concessão) 
1.O pedido de concessão para produção, transporte, 
distribuição e comercialização de energia eléctrica, 
bem como o pedido para importação e exportação é 
dirigido a entidade competente, devendo conter a 
identificação do requerente bem como a descrição dos 
objectivos do pedido e o período de duração da 
concessão. 

Secção III - Condições Gerais das Autorizações 
Artigo 22 
(Requisitos do Pedido) 
Constituem requisitos do requerente para a submissão 
do pedido de autorização para a realização de 
actividades de fornecimento de energia eléctrica, de 
entre outros, os seguintes: 
a) ser pessoa singular ou colectiva, de direito público 

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

 
Ver o Item 12 
Os requisitos das condições gerais dos pedidos de 
autorização para cada tipo de actividade na NLE 
baseiem-se no artigo 7 e seguintes do Decreto 8/2000. 
 
Os requisitos para cada tipo de instrumento de 
autorização (Concessão, Licença e Licença Simplificada) 
estão detalhados no Regulamento da NLE. 
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2. A entidade competente autoriza ou recusa o pedido, 
dentro do prazo de cento e oitenta dias a contar da 
data da sua recepção. 
3. Os requisitos do pedido de concessão são fixados 
em regulamento. 
4. A concessão e a sua prorrogação são atribuídas 
mediante concurso público, em termos a 
regulamentar. 
5. Os pedidos de concessão, bem como de prorrogação 
e de transmissão serão objecto de publicação e de 
audições publicas, em termos a regulamentar. 
 
 
Ver artigo 7 e seguintes do Decreto 8/2000 para os detalhes 
dos requisitos dos pedidos da concessão para cada tipo de 
actividade 

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 12 (Prazo de conteúdo da concessão) 
1 As concessões são atribuídas, por um contrato 
administrativo, por período nele estabelecidos, não 
podendo, em acaso algum, a sua duração exceder o 
prazo máximo inicial de cinquenta anos, susceptível de 
renovação. 
2 A renovação da concessão é concedida desde que se 
observem cumulativamente os seguintes requisites: 
a) concessionário atenha cumprido com as suas 
obrigações nos termos do contrato de concessão; 
b) concessionário apresente um programa de 
exploração e estudos técnico-económicos que 
garantam as melhores condições da sua operação. 
c) O período de renovação da concessão deve ser 
consistente com os prazos de amortização dos 
investimentos adicionais e com a necessidade de 
disponibilizar os recursos utilizados apara outros fins 
que garantam maiores benefícios económicos e sociais. 
 

Art.36 – Prazo de concessão 
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 

Vide Item 12 
Art. 12.1 da Lei 21/97 foi alterado pela Lei 15/2011, 
sendo o máximo 30 anos. 
Devido o valor de capital necessário bem como o prazo 
de construção (até 10 anos) para o desenvolvimento e 
construção de um central hidroeléctrica, foi 
fundamentada a necessidade da possibilidade de um 
prazo até 50 anos  
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exportação são atribuídas pelo prazo aplicável à 
produção. 

 
Art. 38 – Prazo de licença 
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. 

 
Art. 40– Prazo de 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 eficiência energética, têm a validade 
de cinco (5) anos prorrogáveis por períodos iguais 

Art. 42 – Prazo de registo 
O registo tem validade de cinco (5) anos 
prorrogáveis por períodos iguais.  

 

25. Art. 9.2 (Exigência de Concessão) (Repetição) 
1. ….. 
2. Na outorga de concessão, deve-se observar que: 
a) as vantagens a obter através da concessão devem 
ser superiores aos inconvenientes dela resultantes, em 
termos económicos, sociais e ambientais; 
b) a cobertura dos custos e dos danos que a concessão 
possa ocasionar a terceiros ou sobre o meio ambiente 
deve ser assegurada: 

Artigo 23 
(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; 

Ver o Item 12 e os comentários 
Os critérios para atribuição de autorizações ao abrigo 
da NLE, em geral, seguem os do art.9.2 da Lei 21/97 
com as seguintes clarificações e aditamentos: 

a) São diferenciados conforme o tipo do 
instrumento de autorização. 

b) Dá-se particular destaque ao impacto sobre as 
comunidades, sustentabilidade, capacitação, 
emprego e conteúdo local. 
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c) as tarifas e condições de fornecimento a aplicar 
devem ser justas e razoáveis; 
ti) o fornecimento de energia eléctrica deve 
enquadrar-se na rede eléctrica nacional e/ou regional 
existente e planificada; 
e) deve ser fixada a duração da concessão; 
f) relativamente a novas construções para o 
fornecimento de energia eléctrica, toma-se em conta, 
entre outros, o equilíbrio entre a oferta e a procura, a 
evolução da procura futura, meios alternativos de 
fornecimento, cobertura da procura e o balanço entre 
os custos e benefícios da poupança de consumo de 
energia nas suas instalações e nas instalações dos 
consumidores; 
g) deve ser provada a idoneidade e a capacidade 
técnica e financeira do candidato a concessionário. 
 
Artigo 5 e seguintes do Regulamento da Lei 21/97 
aprovada pelo Dec 8/2000. 

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, 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; 

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. 

c) O pedido deve incluir uma proposta de tarifa 
justa e razoável que deve reflectir os custos 
de investimento e de operação. 

26. Pedidos Concorrentes Sem previsão Artigo 24 
(Pedidos Concorrentes) 
1. Consideram-se pedidos concorrentes, aqueles que, 

individual ou cumulativamente, solicitem 
autorização: 
a) para a mesma actividade de fornecimento de 

energia eléctrica; e 

Pedidos Concorrentes - Não há disposição igual na Lei 
21/97. Trata-se de uma disposição dirigida para os 
casos de iniciativa privada e deve a sua inspiração nos 
critérios de avaliação e decisão do Art. 38 - critério 
conjugado do Reg Contratação Pública (Dec 5/2016). 
Ver para fins comparativos os artigos 40-42 do Decreto 
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b) para a mesma área ou mercado; e ou 
c) com recurso à mesma fonte energética. 

2. Se após a verificação do preenchimento dos 
critérios referidos no artigo anterior, resultarem 
pedidos concorrentes nos termos do número 
anterior, 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 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. 

43/2007 (Reg das Concessões de Água) sobre a 
resolução de pedidos conflituosos  
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27. Propriedade de Dados Sem previsão directa na Lei 
21/97, apenas nos casos de reversão dos bens a 
concessão para o Estado ou ainda na autorização que 
autorizava a realização dos estudos. 
 

Artigo 25 
 (Propriedade de Dados) 
Os dados obtidos ao abrigo de qualquer autorização 
prevista na presente lei passam para a propriedade do 
Estado nas seguintes situações: 

a) quando o projecto, objecto da autorização, 
não seja implementado dentro do prazo de 
doze (12) meses a contar da data da emissão 
da autorização; 

b) no caso de concurso público; 
c) no caso da extinção da autorização. 

Não tem disposição igual na Lei 21/97 
Na Lei PPPs, os estudos realizados por um proponente 
independente acabem de ficar a propriedade do 
Estado recebendo o particular uma margem de 
vantagem de 15% pela realização dos estudos 
A propriedade dos dados foi umas das questões 
levantadas nas consultas públicas e assim ficou-se por 
definir em que casos e sob quais condições os dados 
pertencem ao Estado. 
 

28  Sem previsão como tal  Artigo 26 
 (Direitos Gerais dos Titulares de Autorização) 
1. São direitos dos titulares de autorização para uma 

actividade de fornecimento de energia eléctrica, de 
entre outros, os seguintes: 
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 

Não tem um único artigo na Lei 21/97 nem no 
Regulamento/Dec 8/2000 que resume os direitos de 
um titular – Vide o Capítulo IV – artigos 15-26 da Lei 
21/97. 
Relativamente ao número 4, vide o artigo 55 – 
Servidão e Direito de Uso de Terra que reflecte a 
substituição da zona de protecção parcial (de domínio 
público) pela servidão administrativa que constitua 
uma limitação no uso e não implica a expropriação dos 
direitos e bens que resulta da criação da zona de 
protecção. 
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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 
Sistema 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 
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 
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comprometa a continuidade das actividades 
em causa; 

i) 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, mediante 
autorização prévia da entidade competente; 

j)  a prorrogação da autorização com base no 
respectivo pedido devidamente 
fundamentado; 

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

2. Aos investimentos 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 cinquenta (50) 
metros confinantes que acompanhem os 
condutores aéreos, superficiais, subterrâneos e 
submarinos e as demais instalações ligadas; (iii) às 
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demais instalações eléctricas da actividade de 
fornecimento de energia eléctrica. 

5. A fixação da dimensão da servidão administrativa é 
efectuada em função dos níveis de tensão e demais 
padrões técnicas e de segurança, mediante 
regulamentação especifica. 

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

29  Artigo 27 – Obrigações 
 

 

30  Artigo 28 Responsabilidade Civil  

31. Sem previsão específica na Lei 21/97, mas contido no 
artigo 10 da Lei das PPPs e na Lei de Investimentos e 
código de Benefícios Fiscais 

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 publicidade do Cadastro Energético; 
d) 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; 

e) O acesso aos benefícios e incentivos do regime de 
investimento, fiscal, cambial e laboral; 

f) O recurso a arbitragem internacional no caso de 
investimento directo estrangeiro nos termos do 
artigo 61 da presente Lei, conforme aplicável; e 

g) O direito de adquirir, dispor e comercializar energia 
eléctrica, bem como aceder e transitar a Rede 

O artigo 10 da Lei de PPPs e também a Lei de 
Investimentos e o Código de Benefícios Fiscais 
reconhecem garantias e incentivos ao investimento. 
Os regimes fiscais de petróleo e minas tem disposições 
semelhantes sobre garantias. 
A inclusão da menção dessas garantias na NLE visa 
reforçar a aplicação dos princípios que regem o SEN e 
que são extensíveis aos intervenientes do SEN. 
Resultou de cláusulas similares na Lei de Petróleos, Lei 
de Minas e Lei de Investimentos 



    
 

 32 

Item Lei 21/97, de 1 de Outubro Proposta da Nova Lei de Electricidade (NLE) Comentário – Adições/Alterações na NLE 

Eléctrica Nacional, a preços e tarifas justos e 
razoáveis que reflicta os custos de investimento e 
operação, nos termos da respectiva autorização. 

32 Artigo 32 do Decreto 8/2000 (Alteração) do Contrato 
de Concessão e Artigo 39 do Decreto 16/2012 (Reg Lei 
de PPPs) 

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.  

 

A NLE mantém o princípio da autorização da entidade 
competente para qualquer alteração 
 
As disposições da Lei 21/97 sobre a modificação 
surgem relacionadas com as alterações ao contrato de 
concessão tal como a renovação ou transmissão da 
concessão, sendo sempre necessário a autorização da 
entidade competente que ao abrigo da Lei 11/2017, é 
ARENE 

33 ARTIGO 13  
(Transmissão da concessão) 
1. A transmissão, parcial ou total, de direitos 
abrangidos pela concessão, está sujeita a aprovação 
prévia pela entidade competente observando-se, para 
o efeito, os procedimentos indicados no artigo 10 da 
presente Lei, com as necessárias adaptações. 

2. É aplicável à transmissão de que trata este artigo o 
disposto no n° 3 do artigo 24 da 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. 

A NLE mantem a exigência que todas as transmissões 
estão sujeitas a aprovação prévia. 
 
A mudança de nome requer apenas uma comunicação 
prévia por escrito da mudança de nome. 
 
Qualquer alteração dos factos objecto de registo 
requere a actualização do registo. 
Nos termos do Art.32, os direitos de entrada do 
financiador registado são permitidos 
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4. Os efeitos do registo transferem-se mediante a 
realização de novo registo junto a Autoridade 
Reguladora de Energia.  

34 ARTIGO 14  
(Gestão da rede nacional de transporte de energia 
eléctrica) 
1. A gestão da rede nacional de transporte de energia 
eléctrica é atribuída a uma entidade de direito público 
que, pela sua capacidade técnica, garanta a 
operacionalidade, a fiabilidade e a expansão do serviço 
público de fornecimento de energia eléctrica. 
2. A designação da entidade referida no número 
anterior e os termos e condições aplicáveis são 
estabelecidas por decreto do Conselho de Ministros. 
3. O capital privado pode participar no desenvolvimento 
da rede nacional de transporte de energia eléctrica em 
termos a regulamentar. 

Artigo 49  
(Operação da Rede Eléctrica Nacional)  
1. A gestão e operação da Rede Eléctrica Nacional 

consiste no exercício, conforme se mostre 
adequado às características e necessidades do SEN 
e sujeito a regulação, fiscalização e sancionamento 
da entidade competente, entre outras, das 
seguintes funções: 
a) gestão e operação técnica global: 
b) coordenação da operação e monitoramento da 

utilização da Rede Nacional de Transporte de 
Energia Eléctrica, as suas interligações a Rede 
de Distribuição de Energia Eléctrica às centrais 
de produção e a outras, bem como as suas 
interligações transfronteiriças e os fluxos 
transfronteiriços de energia eléctrica; 

c) programar, instruir, controlar e monitorar 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; 

d) desenvolver e propor, mediante processos 
transparentes e participativos, o planeamento 
da Rede Nacional de Transporte de Energia 
Eléctrica, tomando em conta as transacções 
transfronteiras de electricidade; e 

e) operação técnica de programação de mercado: 

• coordenar as operações dos mercados 
grossistas de energia eléctrica; 

Operação da Rede Eléctrica Nacional 
O conteúdo do artigo 14 da Lei 21/97 foi concretizado 
pelos disposições dos Decretos 42/2005 e 43/2005.  
 
A nova lei repete as disposições do artigo 14, delineia 
as funções da Operação da REN, e incorpora 
disposições do Decreto 43/2005 relativas à separação 
e padrões de operação e gestão do sistema, mantendo 
uma mesma entidade responsável pela Operação da 
REN. 
A NLE repete o disposto da Lei 21/97 e atribui a 
competência ao Conselho de Ministros para designar o 
gestor da REN e definir as suas funções e os demais 
termos e condições aplicáveis ao desempenho da 
gestão e operação da Rede Eléctrica Nacional  
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• recolher os dados sobre consumo e 
contratos de comercialização de energia 
eléctrica; e 

• viabilizar as transacções comerciais de 
energia eléctrica. 

2. As funções devem ser realizadas 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. 

3. A entidade que realiza as funções acima descritas 
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 entre os utilizadores da 

REN, os consumidores finais e demais 
intervenientes; 

d) conduta como um operador razoável e 
prudente; 

e) concretização dos benefícios que podem ser 
extraídos da exploração técnica conjunta do 
Sistema Eléctrico Nacional/ Rede Eléctrica 
Nacional e da interligação com outros sistemas 
eléctricos; 
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f) transparência e publicidade nas decisões e 
condutas, designadamente através de 
mecanismos de informação e de auditoria, 
incluindo planos e balanços financeiros e 
operacionais anuais. 

4. Compete ao Conselho de Ministros designar a 
entidade e definir as suas funções e os demais 
termos e condições aplicáveis ao desempenho das 
suas funções. 

5. A entidade que realiza as funções da gestão e 
operação da Rede Nacional de Transporte de 
Energia (RNT) nos termos descritos no presente 
artigo é uma entidade de direito público, sem fins 
lucrativos, sendo a entidade tutelada pelo 
Ministério que superintende a área de energia. 

6.  A gestão da RNT, atribuída à EDM—Electricidade 
de Moçambique E.P., mediante o Decreto 43/2005, 
de 11 de Outubro, passa a processar- se nos termos 
da presente lei e da legislação complementar. 

35 ARTIGO 15  
(Bens postos à disposição pelo concessionário) 
O concessionário obriga-se a afectar à actividade bens 
móveis e imóveis que, não constituindo parte 
integrante da concessão, sejam, porém, próprios e 
necessários a uma boa gestão e exploração do serviço 
concedido, ainda que não participem directamente no 
fornecimento de energia eléctrica, designadamente, 
veículos automóveis, materiais, utensílios, stocks de 
matérias-primas, consumíveis e aparelhos de medida e 
contagem. 

Art.27.1(s) (Deveres dos Titulares)  
1. São deveres … 
…….. 

(s) 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; 

Deveres relativamente aos Bens afectados a 
Actividade 
O mesmo principio reflectido no artigo 15 sobre a 
obrigação do titular de afectar à actividade os bens 
necessários é contido no art.27da NLE que recolhe 
todos os deveres dos titulares num artigo. 
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36 ARTIGO 16 
 (Obrigações específicas do concessionário) 
1.  O concessionário obriga-se especialmente, entre 
outros deveres a: 
a)  (I) explorar a concessão de acordo com os padrões 
de um operador prudente e razoável, procurando 
realizar as suas obrigações com boa fé e com o nível de 
perícia, diligência, prudência e previsão que seria de 
esperar de um operador experiente e perito com 
meios financeiros suficientes e em cumprimento com 
as leis, regulamentação, contrato de concessão e 
código da rede vigentes. 
 (II) qualquer referência ao padrão de um operador 
prudente e razoável considerar-se-à uma referência 
aos níveis de perícia, diligência, prudência e previsão 
aqui descritos; 
b) providenciar a adequada manutenção de todos os 
bens afectos a concessão até ao seu termo; 
c) apagar a indemnização devida pelos direitos ou bens 
expropriados e informar com trinta dias de 
antecedência, o titular dos referidos direitos ou bens, 
do inicio da realização das operações de desmatação, 
desbaste, poda ou abate das árvores e arbustos e 
remoção de terra; 
d) de um modo geral, abster-se de todo o cerceamento 
ou limitação do direito de propriedade; 
e) restituir as águas utilizadas no fornecimento de 
energia eléctrica nas condições de pureza, 
temperatura e salubridade iniciais conforme os dados 
registados aquando da captação das mesmas; 
f) proceder ao restabelecimento das vias de 
comunicação e dos circuitos interrompidos, reduzidos 
ou desviados apela realização de obras de construção, 
manutenção, melhoramento e reparação de 
instalações eléctricas; 

Artigo 27 
 (Deveres Gerais dos Titulares de Autorização) 
1. São deveres dos titulares de autorização para uma 

actividade de fornecimento de energia eléctrica de 
entre outros os seguintes: 

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 

Deveres 
Este artigo na NLE baseia-se no artigo 16 da Lei 21/97 e 
recolha deveres que estavam em artigos dispersas na 
Lei 21/97 tal como o artigo 15(Bens dispostos), 24 
(Indemnização), 26 (Responsabilidade), dando mais 
detalhe, com destaque para: 

• Responsabilidade social e ambiental 

• Clarificação da responsabilidade objectiva 
assim derrogando a aplicação dos artigos 509 
e 510 do C.Civil. 

• Definiu-se Operador Razoável e Prudente, 
como padrão para uma actuação 
tecnicamente prudente 

• Clarificou-se que a garantia de desempenho 
serve para a fase de construção até ao 
comissionamento da instalação e obrigação 
de constituição de seguro durante a faze de 
operação, eliminando a obrigação de 
constituição de uma garantia de desempenho 
imposto ao abrigo do art 26 do Dec 8/2000 e 
na Lei 15/2011. 

• Acrescentou a obrigação de ter a 
contabilidade organizada, para permitir, inter 
alia, o controlo dos custos reflectidos nas 
tarifas. 
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g) observar, na parte aplicável, a legislação sobre as 
águas e as pescas e seus regulamentos; 
h) observar a legislação pertinente sobre questões 
ambientais; 
i) dar acesso ao ministério de tutela bem como às 
pessoas ou entidades por ele devidamente 
credenciadas, para efeitos da inspecção das 
instalações, dos equipamentos, registos contabilísticos 
e qualquer outra documentação relativa à actividade 
para a qual foi atribuída a concessão; 
j) fornecer os dados e informações considerados 
relevantes para o controle da actividade do 
concessionário ao abrigo da concessão atribuída e 
solicitados periodicamente pelo ministério de tutela. 
 2. O concessionário obriga-se ainda a prestar o serviço 
de fornecimento de energia eléctrica de forma a 
melhor servir os interesses e necessidades dos 
consumidores e a contribuir para o desenvolvimento 
económico e social do país. 
3. As obrigações enunciadas nos números 
antecedentes, bem como as demais obrigações 
específicas que devem recair sobre o concessionário 
são objecto de regulamentação. 
 

bens e activos vinculados à actividade 
autorizada; 

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, as boas práticas aplicáveis a um 
operador razoável e prudente. 

n) manter seguro de responsabilidade civil que 
cubra as instalações, equipamentos, 
trabalhadores e terceiros; 

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

p) respeitar os direitos dos demais titulares de 
autorização; 

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

r) 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; 

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

t) manter com os consumidores uma interacção 
transparente, diligente e de boa-fé. 

2. A responsabilidade derivada da implementação 
e/ou exploração da actividade autorizada é 
objectiva, recaindo sobre o titular da autorização 
responder pelos prejuízos causados, excepto se 
provar que actuou de acordo com as regras e 
padrões técnicos, de saúde, segurança e ambiente 
do equipamento e da instalação, aplicáveis  a um 
operador razoável e prudente . 

3. 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. 

4. Para os efeitos do disposto nos números anteriores, 
exclui-se a responsabilidade civil nos casos 
comprovados de ocorrência de: 
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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. 

5. 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 

37 Artigo 26 
(Responsabilidade do Concessionário) 
1. O concessionário é o único responsável pelo 

funcionamento do serviço objecto da concessão, 
que ele gere e explora por sua exclusiva conta e 
risco. 

2. Toda a responsabilidade derivada do 
funcionamento e/ou exploração do serviço 
concedido recai exclusivamente sobre o 
concessionário.  

3. A responsabilidade a que se refere o n. 1 desse 
artigo compreende simultaneamente: 
a) a responsabilidade criminal em que incorrer 

por falta de cumprimento das leis e 
regulamentos vigentes: 

b) a responsabilidade civil pelos danos e 
prejuízos causados, nos termos da lei em 
vigor. 

4. É ressalvada toda a responsabilidade civil e 
criminal: 
a) nos casos de força maior; 
b) nos casos de culpa ou negligência do lesado, 

devidamente comprovados; 

Artigo 28 
(Responsabilidade Civil) 
1. A responsabilidade civil derivada da 

implementação e/ou exploração da actividade 
autorizada é objectiva, recaindo sobre o titular da 
autorização de responder pelos prejuízos causados, 
excepto se provar que actuou de acordo com as 
regras e padrões técnicos e de saúde segurança e 
ambiente do equipamento e da instalação 
aplicáveis a um operador razoável e prudente. 

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: 

c) eventos de força maior e de culpa ou 
negligência do lesado; e 

 
Foi esclarecida as questões de responsabilidade civil e 
da responsabilidade objectiva, assim derrogando a 
aplicação dos artigos 509 e 510 do C.Civil. A 
responsabilidade criminal é tratada no Capítulo IV 
(Crimes, Infracções E Sanções, artigos 62-68. 
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c) nos casos em que o acidente seja imputável a 
terceiros; 

d) em relação a prejuízos, danos ou desastres 
resultantes da própria natureza da instalação. 

5. Quando os danos ou prejuízos resultam de 
diferentes instalações interdependentes, os 
concessionários de cada uma são por eles 
responsáveis solidariamente, devendo as 
respectivas indemnizações ser igualmente 
divididas por todos, salvo quando se demonstre 
que as responsabilidades cabem a uns sem atingir 
outros. Neste caso as indemnizações são divididas 
pelos responsáveis de modo justo e equitativo. 

6. Os concessionários de instalações eléctricas são 
responsáveis pelos actos praticados pelos seus 
empregados e dos quais resultem danos. 

DECRETO 48/2007 
ARTlG0 56 
(Responsabilidade dos proprietários, concessionários 
ou exploradores de Instalações eléctricas) 
Os proprietários, concessionários ou exploradores 
de instalações eléctricas de qualquer categoria, ainda 
que devidamente autorizados, ficam sempre 
responsáveis pelos prejuízos ou danos causados pelas 
sua; instalações, podendo o Ministério da Energia 
obriga-los, em qualquer tempo, a modificá-Ias por 
motivo de segurança pública ou pela 
necessidade de protecção à propriedade pública ou 
particular 
sem direito a qualquer indemnização. 
 
Artigo 57 
(Tipo de responsabilidade) 
1. A responsabilidade a que se refere o artigo 
antecedente 

d) 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. 
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a) A responsabilidade criminal em que incorrerem pela 
falta do cumprimento das leis e dos regulamentos 
vigentes; 
b) A responsabilidade civil pelos danos e prejuízos 
causados, nos termos das leis em vigor. 
2. Será ressalvada toda a responsabilidade civil e 
criminal: 
a) Nos casos de força maior; 
b) Nos casos de culpa ou negligência do lesado, 
devidamente comprovados; 
c) Nos casos em que o acidente seja imputável a 
terceiros; 
d) Em relação a prejuízos, danos ou desastres 
resultantes da própria natureza da instalação. 
ARTIGO 58 
(Prejuízos de Instalações Interdependentes)  
Quando os danos ou prejuízos resultarem de diferentes 
instalações interdependentes, os proprietários, 
concessionários ou exploradores de cada uma serão por 
elas responsáveis solidariamente. devendo as 
respectivas indemnizações ser igualmente divididas por 
todos, salvo quando se demonstrar que as 
responsabilidades cabem a uns sem atingir outros; 
neste caso as indemnizações serão divididas pelos 
responsáveis, por modo justo e equitativo. 
ARTIGO 59 
(Actos praticados por empregados) 

38 Direitos e Obrigações Gerais do Consumidor - Sem 
previsão 
. 

Artigo 43 
 (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; 

Direitos e Obrigações Gerais do Consumidor  
A Lei 21/97 não contém uma disposição específica 
sobre os direitos e obrigações dos consumidores, 
estando estes previstos de forma dispersa ao longo da 
LE 21/97 e do Decreto 42/2005.   
 
O Art. 43 foi aqui colocado, uma vez que os direitos 
dos consumidores estão directamente ligados ao dever 
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d) protecção relativamente a cláusulas ou 
condições abusivas; e 

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.. 

de fornecimento, assim como as respectivas 
obrigações dos consumidores de pagamento, 
fiscalização e inspecção, entre outros. 
O dever de fornecimento e obrigação da regularidade 
de fornecimento do titular da autorização de uma 
actividade de fornecimento que consta do art.44 da 
NLE é o complementar do direito do consumidor. 
 
Artigo 67 da NLE caracteriza o incumprimento das 
obrigações pelos consumidores com infracção – Vide 
Item 63. 
 
 

39 ARTIGO 17  
(Dever de fornecimento de energia eléctrica) 
1. O concessionário deve, nos termos estabelecidos na 
concessão, fornecer energia eléctrica dentro da sua 
Área de Concessão a todos os candidatos a 
consumidores que estejam em condições de garantir os 
pagamentos dos seus consumos e os custos das 
instalações, ramais ou derivações, bem como dos 
trabalhos de extensão ou de reforço necessários. 
2. Em caso de recusa, redução ou atraso injustificados 
de fornecimento de energia eléctrica a um candidato ou 
consumidor, este pode recorrer a CNELEC ou a outra 
entidade competente que decide se o concessionário 
deve efectuar o fornecimento, determinando as 
condições em que este deve ter lugar. 
3. Os consumidores de energia eléctrica dentro de uma 
área de concessão podem obter o fornecimento de 
energia eléctrica de qualquer concessionário. 
4. 0 concessionário deve cooperar na coordenação e 
articulação com outros fornecedores de energia 

Artigo 44 
 (Regularidade e Dever de Fornecimento) 

1. O titular da autorização tem o dever de 
assegurar o fornecimento de energia eléctrica 
regular e de boa qualidade aos consumidores, 
de forma a evitar danos e prejuízos ao 
consumo, aos bens e às actividades sociais e 
económicas dos consumidores, nos termos da 
respectiva autorização. 

2. O titular da autorização deve cooperar na 
coordenação e articulação com outros 
fornecedores de energia eléctrica 
relativamente aos planos nacionais e regionais 
de fornecimento de energia eléctrica. 
Os consumidores localizados dentro de uma 
determinada área de distribuição podem obter 
energia eléctrica de outros titulares de 
autorização, nos termos a regulamentar  

Dever e regularidade de Fornecimento 
O Art. 44 da NLE combina o dever de fornecimento 
com o dever de regularidade e qualidade de 
fornecimento. 
 
Na NLE as obrigações do consumidor em pagar a 
conexão dependem dos termos da autorização, uma 
vez que existem obrigações diferentes para garantir a 
expansão acesso à energia eléctrica (dentro e fora da 
rede). Vide art. 43/Item 38 
 
Ao abrigo da Lei 11/17, é a ARENE que dirime os litígios 
entre fornecedor e consumidor, incluindo a falta de 
fornecimento. 
 
Enquanto a nova lei mantém o disposto no Art. 17.3 da 
Lei 21/97, que um consumidor tem o direito de 
comprar de qualquer vendedor, deve notar-se que, na 
prática, a EDM tem actuado como o comprador único e 
distribuidor único da REN ao consumidor. 
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eléctrica relativamente aos planos nacionais e 
regionais de fornecimento de energia eléctrica 

Artigo 67 da NLE caracteriza o incumprimento das 
obrigações pelos consumidores como infracção - 
infracção – Vide Item 63. 

 Projectos de Uso Intensivo - Sem previsão  Artigo 45 (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. 
 

Projectos de Uso Intensivo  
Este artigo inovador da NLE pretende dar ao 
planeamento a possibilidade de preparar o sistema 
para a inclusão de projectos de uso intensivo, 
permitindo ao titular da respectiva autorização não 
colocar em causa o dever de fornecimento.  
Este artigo ia também permitir a exigência que as 
novas construções implementam medidas de eficiência 
energética, uso de energias renováveis, etc 

40 ARTIGO 18 
 (Regularidade do fornecimento) 
1. O concessionário deve assegurar a prestação de um 
serviço de fornecimento de energia eléctrica regular e 
de boa qualidade, por forma a evitar danos e prejuízos 
às actividades económicas, aparelhos e equipamentos 
eléctricos dos consumidores. 
2. O serviço concedido pode ser suspenso ou 
interrompido momentânea e parcialmente para o 
concessionário assegurar a conservação ou a reparação 
das instalações e equipamentos e proceder a obras de 
beneficiação. 
3. 0 concessionário obriga-se a reduzir, ao mínimo 
possível o número e a duração das interrupções, assim 
como a limitá-las às épocas e às horas durante as quais 
as interrupções sejam susceptíveis de causar o menor 
transtorno possível ao consumidor. 

Artigo 46  
(Redução, Suspensão ou Termo do Fornecimento) 
1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 33 e 44, o 

titular de autorização 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, 
mediante pré-aviso de quinze (15) dias; 

b) nos casos em que o consumidor não cumpra 
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 de aviso escrito; 

c) assegurar o reforço da capacidade da Rede 
Eléctrica Nacional, através de realização de 

Redução, Suspensão ou Termo do Fornecimento 
A regularidade de fornecimento, como tal, está tratada 
no Art 44 – ver o texto e comentário em cima no Item 
39.  O Art. 46 da NLE resulta de uma combinação do 
Art. 17, 18 e 19 da Lei 21/97.  As medidas de redução, 
suspensão ou termo de fornecimento também estão 
ligadas ao dever e regularidade de fornecimento. 
Também no Artigo 20, 35 e 37 do Dec 42/2005 - Art 20 
(Dever do Fornecimento); Art 35 (Qualidade); Art 37 
(Interrupção). 
 
O Art 46 da NLE inclui a necessidade de aviso prévio 
para a redução, suspensão ou termo do fornecimento, 
excepto em casos de força maior.  
 
O número 3, prevê as medidas reparadoras em caso de 
força maior, autorizando a suspensão sem aviso 
prévio.  
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4. 0 concessionário deve, mediante prévio aviso público, 
dar a conhecer aos consumidores as datas e as horas 
dessas interrupções. 
5. Desde que circunstâncias imprevistas e fora do seu 
controlo exijam uma intervenção urgente, pode 
excepcionalmente o concessionário do tomar de 
imediato as medidas necessárias para a conservação 
e/ou a reparação das instalações ou equipamentos, 
incluindo a suspensão da prestação do serviço 
concedido. 
 

obras de conservação, beneficiação ou 
reparação das instalações e equipamentos, 
mediante pré-aviso mínimo de quarenta e oito 
(48) horas; 

d) no caso de ocorrência de força maior que 
exijam uma intervenção urgente, desde que 
tome de imediato todas as medidas 
necessárias para a conservação e/ou a 
reparação das instalações ou equipamentos, 
podendo, sem aviso prévio suspender a 
prestação do serviço de fornecimento. 

2. O titular de autorização obriga-se a: 
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, designadamente nos 
fins de semana, feriados e dias de tolerância de 
ponto; 

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

3. O titular de autorização deve: 
a) evitar suspender, reduzir ou pôr termo ao 

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

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

 
O número 2 estabelece a as obrigações de reduzir ao 
mínimo quaisquer interrupções e de repor o 
fornecimento num curto espaço de tempo. 
 
Os números 3 e 4 exigem que o titular de autorização 
notifique tanto o consumidor como a ARENE. 

 
ARENE tem a competência para dirimir disputas entre 
consumidores e titulares de autorização no caso de 
recusa, redução, suspensão ou termo de fornecimento 
ou falta de qualidade ou regularidade de 
fornecimento. 
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4. O titular de autorização 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. 

5. 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. 

41 ARTIGO 19  
(Redução ou termo do fornecimento) 
O concessionário não pode reduzir ou pôr termo ao 
fornecimento de energia eléctrica, excepto se: 
a) O consumidor for declarado em estado de insolvência 
ou falência, sujeito aos termos e procedimentos da lei 
aplicável; 
b) O consumidor não pagar pontualmente os encargos 
acordados; 
c) O consumidor não cumprir com as condições 
estabelecidas e, tendo sido avisado por escrito pelo 
concessionário, do incumprimento verificado não puser 
termo a esse incumprimento no prazo de trinta dias 
após a recepção do aviso; 
d)  houver motivo de força maior, nos termos definidos 
nesta Lei. 

Artigo 46  
(Redução, Suspensão ou Termo do Fornecimento) 
 (ver o texto na alínea anterior em cima) – Item 40 

 
Redução ou termo do fornecimento 
 Ver o comentário anterior no Item 40, ao abrigo do 
artigo 46 da NLE (que incorpora os direitos e deveres 
relativamente a redução ou termo de fornecimento e 
os comentários na alínea anterior). 
Também ver o Artigo 67 que caracteriza o 
incumprimento das obrigações pelos consumidores 
como infracção - infracção – Vide Item 63. 
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42 ARTIGO 20  
(Trânsito de energia eléctrica) 
1.O concessionário de transporte de energia eléctrica 
não pode recusar a outro concessionário ou 
consumidor, havendo disponibilidade técnica, o trânsito 
de energia eléctrica na sua instalação eléctrica. 
2. O concessionário de transporte de energia eléctrica 
concede, sem discriminação, o trânsito a outro 
concessionário ou consumidor em condições 
comparáveis, em qualidade e preço, ao serviço de 
transporte de energia eléctrica que lhe é directamente 
prestado. 
 3. O trânsito de energia eléctrica através das 
instalações de um terceiro é feito mediante o 
pagamento de uma tarifa de trânsito. A tarifa de 
trânsito é fixada em função do custo de exploração da 
referida instalação reflectindo a cargas sobre a rede, o 
comprimento do traçado, bem como outros custos em 
termos a regulamentar. 
4. Qualquer das partes envolvidas pode pedir, em 
conformidade com o disposto do n° 4 do artigo 22, a 
revisão da tarifa pela entidade competente. 
5. Mediante a aprovação da entidade competente, o 
trânsito de energia eléctrica, as respectivas condições e 
tarifas, numa determinada região, podem ser objecto 
de um acordo de transporte regional entre os 
respectivos concessionários ou consumidores operando 
na região em questão. 
6. A autorização de uma concessão para transporte 
e/ou Distribuição de energia eléctrica pode ser 
condicionada ao aumento da capacidade da instalação 
proposta para possibilitar o acesso de outros 
consumidores e/ ou concessionários ao trânsito de 
energia eléctrica. 

Artigo 48 
 (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.  

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-se 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. 

 
Sobre o transito na REN, o disposto na NLE é 
semelhante ao disposto na Lei 21/97. 
Art. 48.5 da NLE estende a obrigação de dar acesso ao 
Operador da RNT, como actualmente estabelecido no 
Decreto 42/2005, Art. 47 do Decreto 8/2000 e no 
Código da Rede. 
 
A estrutura e a base da tarifa de trânsito são definidas 
nos arts. 51, 52 e e 53 da NLE. 
 
A autoridade competente para rever a tarifa referida 
no n. 4 do art 20 da Lei 21/97 é agora ARENE nos 
termos da Lei 11/2017. 
 
Vide Item 44 sobre tarifas. 

43 ARTIGO 21 Artigo 47 Acesso às Instalações do Consumidor  
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(Acesso às Instalações pelo concessionário) 
I. O concessionário, ou as pessoas ou entidades por ele 
expressamente autorizadas, têm o direito de acesso aos 
locais que recebem ou tenham recebido energia 
eléctrica fornecida pelo concessionário, com o objectivo 
de proceder a manobras ou inspeccionar obras, linhas, 
aparelhos de medida e outra aparelhagem técnica 
pertencente ao concessionário, para realizar a 
contagem de energia concedida ou para efectuar a 
remoção do equipamento que lhe pertença quando já 
não se verificar o fornecimento de energia eléctrica. 
2. O direito de acesso referido no número anterior 
deve ser exercido no período normal de trabalho, salvo 
se circunstâncias especiais, relativas ao consumidor ou 
ao concessionário, justifiquem que o acesso se faça 
num período diferente. 
3. O concessionário é obrigado a reparar os prejuízos 
causados por virtude do exercício dos direitos referidos 
no n° I. 

 (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 

aparelhos de medição e outra aparelhagem e 
equipamentos técnicos, bem como as obras, 
linhas, e outras infra-estruturas pertencentes 
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 sob a sua responsabilidade. 

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. 

O Artigo 21 da Lei 21/97 e o Artigo 47 da NLE são 
essencialmente o mesmo. Introduziu-se uma 
disposição que regula o acesso pelo distribuidor aos 
locais de fornecimento, sendo o principio que seja 
durante o dia, mas permitindo inspecções a noite 
quando as circunstâncias os justificam. O acesso fora 
do período diurno, foi uma das questões debatidas 
com a EDM. 
Ver também o Art 43.2(b) - sobre a obrigação do 
consumidor facilitar as inspecções 
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44 ARTIGO 22  
 (Aplicação de tarifa pelo concessionário) 
I. As tarifas de uso, consumo e trânsito de energia 
eléctrica são fixadas na respectiva concessão. 
2. As tarifas de uso, consumo e, com ressalva do 
disposto nos n°s 2 e 3 do artigo 20, de trânsito de 
energia eléctrica devem ser justas e razoáveis, 
3. O concessionário não pode cobrar aos consumidores 
quaisquer outros encargos ou tarifas que não tenham 
sido estipulados na concessão. 
 4. As tarifas aprovadas podem ser revistas mediante 
solicitação do concessionário, que deve prestar todas 
as informações necessárias para esse efeito seguindo, 
com as devidas adaptações, os procedimentos para a 
atribuição de uma concessão.  

Tarifas – Tipologia e fixação das taxas e valores na NLE 
Art 6.1(k) princípios de tarifas que reflecte os custos de 
capital e de operação e que são justas 
Art.35.3(k) prevê a fixação a tarifa na concessão 
Art37.3(i) prevê a fixação a tarifa na licença 
Art.39.3(i) prevê a fixação a tarifa na licença simplificada 
Art.51 princípios que regulam a fixação de tarifas 
Art.52 tipologia de tarifas 
Art 53 procedimentos para estabelecer as tarifas 
Art.54 - Taxas 
 

Tarifas 
Para além dos princípios estabelecidos no art 22 da Lei 
21/97, as regras sobre as tarifas cobradas pela EDM 
são previstas no Decreto 29/2003 que fixa a tarifa 
social e do consumo domestico para energia fornecida 
pela EDM, deixando para negociação os preços e 
tarifas a pagar pelos usos industriais e comerciais 
incluindo outros fornecedores que não sejam EDM. 
 
Presentemente, é a EDM que propõe as alterações às 
tarifas domesticas em articulação com o MIREME, e o 
Conselho de Ministros aprove. 
 
Ao abrigo da Lei 11/2017, ARENE é a entidade 
competente para regular e determinar as tarifas, bem 
como dirimir os litígios. 

45 ARTIGO 23  
(Extinção da concessão) 
1. A concessão extingue-se por: 
a) decurso do prazo da concessão sem que ocorra a 
prorrogação: 
b) revogação nos termos dos números seguintes: 
c) rescisão por parte do concessionário, nos termos do 
n° 5 deste artigo 23. 
2. A entidade concedente pode revogar a concessão, 
sujeita a comunicação prévia e de acordo com os 
demais procedimentos a serem regulamentados, 
quando ocorra qualquer dos seguintes factos: 
a) desvio do objecto da concessão: 
b) suspensão da actividade objecto da concessão que 
não seja originada de um facto de força maior: 
c)recusa reiterada de permitir devido exercício de 
inspecção e fiscalização: 

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 

Extinção das Autorizações  
A NLE segue de perto o art. 23 da Lei 21/97, tendo 
acrescentado a força maior e o acordo entre as partes. 
 
O Art 33.2 da NLE disciplina-se a ligação no caso das 
mini-redes isoladas quando chega a RNT, remetendo o 
detalhe do processo ao regulamento. 
 
A falta de dar início à construção e ou à operação e a 
falta de assegurar a regularidade de fornecimento 
foram acrescidas como motivos de revogação. 

 
Acrescentou-se o dever de continuidade fornecimento 
para evitar o abandono do projecto pelo seu titular, o 
que resultou dos debates com 
EDM/DNE/FUNAE/Motraco. 
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d) recusa de proceder à adequada conservação e 
reparação das instalações eléctricas e bens afectos a 
elas: 
e) cobrança dolosa de tarifas a valor superior às fixadas 
na concessão; 
f) falência do concessionário: 
g) transmissão da concessão ou outra transmissão não 
autorizada; 
h)  violação grave das cláusulas do contrato da 
concessão ou das disposições desta Lei e seus 
regulamentos. 
3. A entidade concedente não revogará a concessão 
caso o concessionário, no prazo que lhe seja fixado na 
comunicação referida no número anterior, cumpra 
integralmente as suas obrigações e corrija ou remedeie 
os factos que deram origem à comunicação de 
revogação. 
4. O contrato de concessão pode prever a notificação 
aos principais credores do concessionário para, no 
prazo que lhes seja determinado, proporem uma 
solução que possa obstar a revogação. 
 5. O concessionário pode rescindir o contrato de 
concessão sujeito a notificação prévia de 12 meses e 
com fundamento em incumprimento grave das 
obrigações do Estado, se do mesmo resultarem 
perturbações e ou prejuízos que ponham em causa o 
exercício adequado das actividades objecto da 
concessão e o cumprimento das respectivas obrigações 
relativamente ao fornecimento regular de energia 
eléctrica. 
6. Ocorrendo a extinção da concessão nos termos do 
disposto nos números anteriores, a autoridade 
competente pode determinar, de acordo com os 
critérios e procedimentos aplicáveis à atribuição de 
concessão: 

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; 

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 
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a) a reversão das instalações e equipamentos, sujeita 
ao disposto no artigo 24, a favor do Estado ou de uma 
entidade terceira com capacidade adequada, que 
procede 
a operação e exploração directas; 
b) a remoção ou destruição das instalações eléctricas e 
ou dos bens afectos. 
7. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, 
nos doze meses anteriores ao termo da concessão, a 
entidade competente toma todas as medidas 
necessárias e úteis para assegurar a continuidade do 
serviço público de fornecimento de energia 
eléctrica concedido e a sua passagem a um novo 
regime de exploração. 
8. A entidade que, nos termos deste artigo, passe a 
operar as instalações, deve inventariar o património 
existente, ficando por ele responsável. 
 

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 vinte e quatro (24) 
meses, 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. 

46 ARTIGO 24  
 (Indemnização) 
1. Extinta a concessão e verificada a reversão das 
instalações e bens afectos, o concessionário é 
indemnizados nos termos do disposto no artigo 25, pelo 
valor contabilístico auditado do investimento 
patrimonial, livre de qualquer ónus ou encargo e sem 

Artigo 34 
 (Efeitos da Extinção) 
1. Verificada a extinção da autorização, nos termos do 

disposto no artigo anterior com a excepção da 
revogação referida na alínea b) do número 1 do 
artigo anterior,, a entidade competente pode 
determinar, de acordo com os critérios e 

Extinção e Indemnização 
Vide o Item 45 e o Art.33. 
A reversão para o Estado das instalações de 
fornecimento de electricidade e os bens conexos é 
mantida com base na necessidade de manter a 
segurança do fornecimento de energia eléctrica aos 
consumidores. 
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prejuízo do direito de regresso do Estado sobre o 
concessionário, pelos prejuízos e danos causados e 
pelas obrigações por ele assumidas que tenham sido 
contraídas em contradição com a lei ou com o contrato 
da concessão. 
2. No cálculo da indemnização é considerada a 
depreciação dos bens verificada até a data da 
transferência, o seu estado de conservação e de 
funcionamento efectivo, nomeadamente qualquer 
deterioração devida a falta de manutenção ou 
reparação bem como a sua adequação aos objectivos da 
instalação. Não são, porém, tidos em conta para efeitos 
de cálculo da indemnização, nem o facto de se tratar de 
uma reversão administrativa, nem os proveitos 
potenciais ou lucros cessantes da instalação. 
3. No caso da transferência das instalações a um 
terceiro, a Pessoa ou entidade terceira a quem sejam 
concedidas as instalações e respectiva concessão, 
responsabiliza-se pela indeminização nos termos dos 
números anteriores, ao concessionário inicial pelo valor 
dos seus bens patrimoniais. 
4. Se os custos dos bens tiverem sido já parcial ou 
totalmente amortizados pela receita das tarifas, tal 
facto é tomado em consideração por forma a assegurar 
que os consumidores abrangidos só sejam responsáveis 
pelas amortizações, em termos de tarifas a serem 
aplicadas, pelas partes ainda não amortizadas. 
5. O valor das indemnizações será aprovado pela 
autoridade competente que autorizou a respectiva 
concessão, nos termos do artigo 11 desta Lei. 
6. Das decisões tomadas em matéria de indemnizações 
cabe recurso para os órgãos judiciais ou administrativos 
competentes. 
 

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 justo 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 

 
A NLE inclui neste artigo o teor do art. 25 da Lei 21/97 
dispondo que os únicos casos em que as instalações 
podem reverter gratuitamente para o Estado que são 
os casos em que a instalação eléctrica é construída 
com recurso a fundos públicos. 
 
A base da compensação no caso de reversão é o valor 
justo e não o valor contabilístico. Apenas o valor é o 
padrão geral na legislação sobre a expropriação e a 
avaliação nesta base também leva em conta qualquer 
negócio em andamento 
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e sem quaisquer encargos para 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, referida 
na alínea b) do número 1 do artigo anterior, ocorre 
a reversão para o Estado pelo valor justo 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 autorização, também se 
resolve o respectivo contrato. 

47 ARTIGO 25  
 (Reversão de bens e direitos) 
No caso de uma concessão que envolve instalações 
eléctricas cuja construção foi derivada de fundos 
publico ou não tenha resultado de fundos próprios do 
concessionário, o contrato de concessão pode prever 
que, na data fixada para o termo da concessão e não 
ocorrendo prorrogação da concessão, todos os bens 
afectos à concessão revertem, gratuitamente e sem 
quaisquer encargos, para o Estado ou para a entidade 
que este indicar operando-se também e nos mesmos 
termos, a subrogação de todos os direitos do 
concessionário. 
 

Art.34.3 e 34.4 (Efeitos da Extinção) (repetição – ver em 

cima no Item 46) 
1. …..: 
2. ……: 
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 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, referida 
na alínea b) do número 1 do artigo anterior, ocorre 
a reversão para o Estado pelo valor justo auditado 

Extinção e Reversão de bens (Art 25 da Lei 21/97) 
Ver no Item 46 no os comentários anteriores referente 
ao Art 24 da Lei 21/97 e ao art 33 da NLE. O teor do 
artigo 25 foi incluído no artigo 34.3 e 34.4 da NLE 
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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. …...  
6. ……. 

48 ARTIGO 26  
(Responsabilidade do concessionário) 
I. O concessionário é o único responsável pelo 
funcionamento do serviço objecto da concessão, que 
ele gere e explora por sua exclusiva conta e risco. 
2. Toda a responsabilidade derivada do funcionamento 
e ou exploração do serviço concedido recai 
exclusivamente sobre o concessionário. 
3. A responsabilidade a que se refere o n° I deste artigo 
compreende simultaneamente: 
a) a responsabilidade criminal em que incorrer pela falta 
de cumprimento das leis e regulamentos vigentes; 
b) a responsabilidade Civil pelos danos e prejuízos 
causados, nos termos das leis em vigor. 
4. É ressalvada toda a responsabilidade civil e criminal: 
a) nos casos de força maior; 
b) nos casos de culpa ou negligência do lesado, 
devidamente comprovados; 
c) nos casos em que o acidente seja imputável a 
terceiros; 
d) em relação a prejuízos danos ou desastres 
resultantes da própria natureza da instalação. 
5. Quando os danos ou prejuízos resultam de diferentes 
instalações interdependentes, os concessionários de 
cada uma são por eles responsáveis solidariamente, 
devendo as respectivas indemnizações ser igualmente 

Artigo 27 (Vide o texto no ITEM 36 e 37) 
 (Deveres Gerais dos Titulares de Autorização) 
Artigo 28 
(Responsabilidade Civil) 
 
 

Vide o Item 36 e 39 (Art. 27 e 44 da NLE) 
 

O Número 5 do Artigo 26 da Lei 21/97 foi alterado na 
NLE, pois contradize a doutrina jurídica. Se as partes 
têm responsabilidade solidaria, uma parte não pode 
ser ilibada de responsabilidade; é de acordo com a 
comparticipação na causação dos danos. 
Agora o artigo 28 da NLE diz: 
5. 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. 
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divididas por todos. salvo quando se demonstre que as 
responsabilidades cabem a uns sem atingir outros. 
Neste caso as indemnizações são divididas pelos 
responsáveis, de modo justo e equitativo. 
6.Os concessionários de instalações eléctricas são 
responsáveis pelos actos praticados pelos seus 
empregados e dos quais resultem danos. 

49 ARTIGO 27  
(Taxas de concessão) 
1. O concessionário paga anualmente uma taxa de 
concessão que incide sobre as receitas brutas da 
entidade concessionário, provenientes de 
fornecimento de energia eléctrica. 
2. As taxas, bem como os termos e condições 
aplicáveis, são estabelecidos pelo Conselho de 
Ministros. 

Este artigo foi revogado pela Lei das PPPs que 
estabelece as seguintes taxas de concessão: 

 

Art. 33 (Benefícios Financeiros) 

2.Adicionalmente aos benefícios previstos no n. 1 do 
presente artigo, todo o empreendimento PPP ou CE que 
envolva a concessão para exploração de recursos 
nacionais, deve ainda proporcionar os seguintes 
benefícios: 
a) pagamento de taxa de adjudicação ou bónus de 
assinatura, havendo e seja a que título for nos termos 
previstos no respectivo concurso, a efectuar no acto da 
assinatura do contrato e de valor não inferior a 0,5% 
nem superior a 5% do justo valor dos activos cedidos 
contratualmente pelo Estado ou outro parceiro público 
para o empreendimento; 

Artigo 55  
 (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, 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 

2. O valor e a periodicidade do pagamento das taxas 
referidas no número anterior, serão definidos em 
regulamento. 

Taxas aplicáveis ao processo de autorização e 
exploração 
O Art. 27.1 da Lei 21/97 foi revogado pela Lei 15/2011, 
que estabeleceu novas taxas de concessão para os 
projectos de energia eléctrica.  
Uma das questões debatidas durante as consultas 
públicas foi a das taxas de concessão previstas na Lei 
das PPPs serem excessivas para projectos de energia 
eléctrica, principalmente tendo em conta o peso das 
mesmas no cálculo do preço de compra e 
consequentemente nas tarifas, especialmente  para 
projectos de renováveis e pequena dimensão que 
muitos vezes não são viáveis sem grants e 
financiamento concessionário e que as taxas não 
tomas em consideração as diferenças em dimensão de 
projectos. 
 
A NLE propõe uma listagem de taxas, distinguindo as 
taxas procedimentais (para o processo) e as taxas 
relativas à exploração da actividade. 
 
Por outro lado, introduz  a taxa de acesso universal por 
forma a dar o enquadramento constitucional e jurídico 
adequado à taxa de electrificação prevista na 
Estratégia Nacional de Electrificação. Para tanto, e à 
semelhança do que foi criado para o sector das 
telecomunicações, é criado o Serviço de Acesso 
Universal. 
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b) pagamento da taxa de concessão ou de cessão de 
exploração, de periodicidade mensal, trimestral, 
semestral ou anual, conforme o que for acordado entre 
as partes contratantes, repartida em componentes de: 
(i) taxa fixa de concessão, de valor não inferior a 2% nem 
superior a 5% do justo valor dos activos cedidos 
contratualmente para o empreendimento; 
(ii) a taxa variável de concessão, incidente sobre a 
receita bruta líquida de impostos indirectos relativa à 
facturação periódica mensal, trimestral, semestral ou 
anual da exploração da actividade objecto do 
empreendimento e cujo valor deve ser correspondente 
a: 
ii.a) 2% a 5% da referida receita, quando se trate de 
empreendimento de PPP estruturante que seja 
produtor e fornecedor de factores de produção a outros 
empreendimentos do País, durante o período de 
amortização de empréstimos contraídos para o 
financiamento da fase da sua implementação; 
ii.b) 5% a 10% da referida receita, em todos os demais 
empreendimentos, bem como nos referidos na alínea 
anterior assim que concluída a amortização dos 
empréstimos contraídos para o financiamento da fase 
da sua implementação 

 
No entanto, e ao contrário do que estabelece a 
Estratégia Nacional de Electrificação de estabelecer 
uma taxa de 3% sobre o consumo, a proposta em 
discussão é a que esta taxa incida sobre os titulares de 
concessão e/ou licença e não sobre os consumidores.  
Recorda-se que houve uma reacção muito forte contra 
a taxa de 3% sobre o consumo durante as auscultações 
públicas da NLE, resultado do que a taxa sobre o 
consumo for retirada da proposta da NLE. 
De acordo com as disposições transitórias da NLE todas 
as disposições relativas a taxas previstas na Lei das 
PPPs são revogadas. 
 

50 Sem previsão – taxa e fundo de electrificação Artigo 50 
(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 à energia 
eléctrica. 

2. O Serviço de Acesso Universal à Energia Eléctrica é 
um património autónomo, cuja gestão e operação 
são estabelecidas em regulamentação específica. 

Taxa para financiar investimentos na 
electrificação/acesso universal a energia 
O Serviço de Acesso Universal é criado pelo NLE para 
dar o enquadramento constitucional e jurídico 
adequado ao previsto na Estratégia Nacional de 
Electrificação, designadamente no que toca à taxa de 
electrificação. 
 
Este SAU tem a sua inspiração no Serviço de Acesso 
Universal criado para as telecomunicações, mediante 
Decreto n.o 69/2006 de 26 de Dezembro, que permitiu 
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3. Os titulares de concessão ou licença para 
actividades de fornecimento de energia eléctrica 
devem contribuir para o Serviço de Acesso 
Universal mediante o pagamento da Taxa de 
Acesso Universal. 

4.  Os titulares de licença simplificada para 
actividades de fornecimento de energia eléctrica e 
do registo estão isentos de pagamento do 
pagamento da Taxa de Acesso Universal. 

 

a ligação de todos os Moçambicanos às 
telecomunicações móveis. 

51 ARTIGO 28  
(Regime fiscal) 
Os concessionários sujeitam-se ao regime fiscal geral 
estabelecido na legislação em vigor, podendo o 
Conselho de Ministros instituir um regime fiscal 
aplicável à actividade de fornecimento de energia 
eléctrica fixando formas apropriadas de atribuição por 
impostos incidentes sobre esta actividade e as 
respectivas taxas e incentivos ao investimento a 
realizar nesta área. 

Art. 4/j) (Política e Estratégia do SEN)  
Artigo 4  
 (Política e Estratégia do Sistema Eléctrico Nacional) 
A política geral da organização do Sistema Eléctrico 
Nacional e a administração do fornecimento de energia 
eléctrica visa: 
a) …. 
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 

 
Art.26/2 (Direitos dos Titulares de Autorização) 
 
2.  Aos investimentos 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.  

 

Regime fiscal  
A NLE estabelece como um dos elementos de política 
do sector e um dos direitos dos titulares de 
autorização o acesso a um regime fiscal e de incentivos 
específico que se coadune com o exercício das 
respectivas actividades. 
 
A questão do pacote fiscal e de incentivos tem sido 
amplamente discutido em todas as consultas públicas 
e trata-se de um elemento fundamental para a boa 
execução das políticas e princípios do sector assim 
como para o alcance do acesso universal. 
Semelhante ao disposto no art.28 da Lei 21/97, a 
intenção é ter um regime fiscal especial e adequado 
aos aspectos financeiras e tecnológicos do sector hoje, 
tal como sistemas domésticos solares – um dos 
mecanismos para alcançar acesso universal 
actualmente não previsto no regime fiscal previsto ao 
abrigo da Lei 4/2009 (Código Benefícios Fiscais)  

52 ARTIGO 29 
(Direito ao uso da terra e zona de protecção) 

Artigo 55 
(Uso e aproveitamento da terra e servidões) 

A NLE propõe um conjunto de clarificações 
relativamente ao regime de uso e aproveitamento da 
terra, tendo algumas resultado de um debate com a 
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1. A concessão para fornecimento de energia eléctrica 
implica autorização de acesso e utilização nos termos 
aprovados dos terrenos necessários a execução das 
obras e adequada exploração da concessão, mediante 
pagamento das taxas e indemnizações que se mostrem 
devidas e sujeito ao cumprimento dos procedimentos 
exigidos nos termos da Lei de Terras, seu Regulamento 
e demais legislação aplicável à atribuição do direito de 
uso e aproveitamento da terra, bem como as 
expropriações nos termos do artigo seguinte. 
2.O concessionário responsabiliza-se, nos termos da lei 
aplicável, por obter a constituição e demarcação da 
respectivo servidão ou zona de protecção 
relativamente as instalações eléctricas. 
3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o 
concessionário pode mandar destruir as plantações e 
construções que possam prejudicar as linhas de 
energia ou sua exploração. 

 

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 níveis de 
tensão e demais padrões técnicos e de segurança, 
de até cinquenta (50) metros 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 

EDM sobre a necessidade de reduzir o tamanho das 
zonas de protecção parcial que ao abrigo da LT 
dispõem de 50m para cada lado das instalações 
eléctricas, tomando em consideração os avanços na 
tecnologia dos cabos e postes e a necessidade de 
diferenciar entre AT, MT e BT. 
Também o sistema actual das ZPPs implica  a 
expropriação automática que constitue um prejuízo 
desnecessário tanto para os utentes que podemom em 
certas circumstancias reter os seus direitos de uso 
como para os promotores que tem que pagar uma 
indemnização mesmo quando em termos práticos não 
precisam do uso exclusivo. 
 
Com efeito o que se propõe é: 

a) Substituir o regime de dominialidade pública 
das ZPP com uma servidão administrativo que 
coloca limites ao uso da terra sem 
necessidade de expropriar: 

b) Reduzir a área de ZPP e/ou servidão o que 
reflecte os avanços de tecnologia, mantendo-
se as obrigações de segurança; 

c) A duração do DUAT/Licença especial fica 
ligado ao período de duração da autorização 
respectiva. 
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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. 

53 ARTIGO 30  
(Expropriações) 
1. Quando por razões de necessidade utilidade ou 
interesse público, produção, transporte ou distribuição 
de energia eléctrica implique a utilização, ocupação, 
dano ou destruição de bens imóveis e direitos a eles 
relativos ou a limitado e imposição de um encargo 
sobre direitos existentes relativamente a esses a 
outorga da concessão é acondicionada à prévia 
expropriação e à liquidação da justa indemnização, a 
realizar nos termos legais. 
2. A expropriação prevista no inúmero anterior é 
condicionada a satisfação dos seguintes requisitos, 
que: 
a) concessionário ou requerente de uma concessão 
tenha já empreendido os esforços legais com vista à 
aquisição do direito ao uso e aproveitamento da terra 
ou outros bens imóveis em questão, por meio de 
acordo, com o detentor do direito ou proprietário do 
bem; 
b) a aquisição do bem imóvel ou direito relativamente 
a um bem imóvel se mostre de utilidade pública e 
necessária para a realização do projecto de 
fornecimento de energia eléctrica; 

Artigo 56 
(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. 

A NLE à semelhança da Lei  21/97 oermite a 
expropriação em casos de interesse público com a 
devida compensação. O que a NLE faz é remeter para o 
regime geral da expropriação e do reassentamento o 
processo respectivo. 
Verificar também o artigo dos Efeitos da Extinção 
quando a autorização é revogada.  

 
 



    
 

 59 

Item Lei 21/97, de 1 de Outubro Proposta da Nova Lei de Electricidade (NLE) Comentário – Adições/Alterações na NLE 

c) o direito ou bem imóvel expropriado não avenha a 
ser utilizado apara fim diferente do que determinou a 
expropriação; 
d) se emita uma declaração de utilidade pública nos 
termos deste artigo. 
3. No acaso do bem imóvel ou direito a ele relativo não 
ser utilizado para o fim para o qual tenha sido 
expropriado, o mesmo reverte apara o utente ou dono 
original, sem obrigação de este reembolsar a 
indemnização paga. 
4. Compete ao Conselho de Ministros emitir, face às 
propostas de expropriação, a declaração de utilidade 
pública relativamente a novos projectos de construção 
de instalações eléctricas por pessoas de direito privado 
de acordo com o disposto neste artigo e os demais 
procedimentos da lei aplicável. 

54 ARTIGO 31  
(Segurança e protecção do património e do ambiente) 
1. O fornecimento de energia eléctrica deve obedecer 
a prescrições de segurança em vigor, bem como às 
regras da boa técnica da industria de electricidade às 
instalações eléctricas devem ser estabelecidas de 
modo a eliminar todo o perigo previsível para as 
pessoas e acautelar danos aos bens materiais, não 
devendo perturbar a livre e regular circulação, nas vias 
públicas ou particulares, nem afectar a sua segurança, 
prejudicar outras alinhas de energia ou de 
telecomunicações ou causar danos as canalizações de 
água ou outras. 
2. No estabelecimento de instalações eléctricas deve-
se escolher a implantação mais conveniente tendo em 
conta as preocupações ambientais e paisagísticas e os 
sistemas ecológicos atravessados. 
3. O património histórico e cultural do país, assim 
como os demais lugares com valor científico, ecológico, 

 Gestão Ambiental 
Artigo 58 
 (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 

A Lei 21/97 apenas estabelecia matéria de segurança e 
considerações genéricas ambientais, bem como de 
conservação do Património histórico e cultural. 
 
Por outro lado, o Regulamento da Avaliação do 
Impacto Ambiental só foi alterado através do Decreto 
54/2015, tendo este estabelecido que as actividades 
de fornecimento de energia eléctrica seriam 
Actividades A, o que implica um processo de aprovação 
ambiental que pode demorar até 2 anos. 
 
Presentemente, alguns projectos solares e de mini-
redes estão a tentar obter a classificação B. 
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paisagístico 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. 
Devem igualmente ser tomadas as medidas 
necessárias para que o corte de arvoredo seja reduzido 
ao mínimo indispensável. 

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.  

 

55 Classificação Ambiental - Sem previsão na Lei 21/97 Artigo 59  
(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+; 

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 

A NLE propõe uma categorização de actividades com o 
objectivo de auxiliar as entidades competentes a 
enquadrar os projectos para efeitos de licença 
ambiental conforme à dimensão de projectos, fonte de 
energia e mudanças nas tecnologias e respectivo 
impacto. Actualmente tem sido práctica dos projectos 
de energias renováveis (excluindo águas) solicitar o 
ajustamento da categoria. 
As eventuais actualizações podem ser realizadas por 
meio de Decreto/diploma ministerial 
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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. 

56 ARTIGO 32  
(Medidas de segurança) 
1. A realização de quaisquer trabalhos que possam pôr 
em risco a segurança das pessoas que os executam 
devido à proximidade de instalações eléctricas, ou pôr 
em perigo ou causar perturbações a essas mesmas 
instalações, só deve ser iniciada apôs as entidades 
interessadas tomarem de comum acordo, as 
necessárias precauções. 
2. As medidas de segurança e protecção a adoptar para 
prevenir, danos nas instalações de energia eléctrica e, 
nomeadamente, nas que sejam importantes apara a 
rede eléctrica nacional serão objecto de 
regulamentação. 

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

d) aprovar os regulamentos complementares, 
incluindo sobre saúde, segurança, higiene no 
âmbito do exercício das actividades de 
fornecimento de energia eléctrica; 

Art. 10/3 (Competências da ARENE) 
3. No exercício das suas atribuições e competências, a 

Autoridade Reguladora de Energia deve agir em 
estreita articulação com as demais entidades 

Vide Itens 9,10,18 e 28 
 
As questões de segurança passam a estar dispersas em 
diversos dispositivos da NLE, sempre do ponto de vista 
de assegurar uma operação segura de um operador 
prudente e razoável que é definido como  operador de 
sistemas eléctricos que, agindo de boa-fé, que cumpra 
com as suas obrigações, fazendo-o com um grau de 
destreza, diligência, prudência e previsão que 
razoavelmente podia ser esperado dum operador 
especializado e experiente, com recursos financeiros 
suficientes obedecendo a todas as leis, regras, normas 
e padrões nacionais e internacionais, incluindo da 
International Electrotechnical Commission e da 
International Standards Organization, autorizações e 



    
 

 62 

Item Lei 21/97, de 1 de Outubro Proposta da Nova Lei de Electricidade (NLE) Comentário – Adições/Alterações na NLE 

competentes incluindo em matéria de ambiente, 
higiene, segurança, saúde e laboral.  

Art. 16/d) (Contrato) 
d) obrigações relativas a saúde, segurança e ambiente 
Art. 26/4/5 (Direitos dos Titulares) 
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 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 fixação da dimensão da servidão administrativa é 
efectuada em função dos níveis de tensão e demais 
padrões técnicas e de segurança, mediante 
regulamentação especifica. 

Art. 27 (Deveres dos Titulares) 
observar as normas e padrões de saúde, segurança e 
ambiente, de acordo com a lei aplicável, e de um 
operador razoável e prudente 
Operador razoável e prudente (Definições) 
 

contratos, sendo que qualquer referência ao padrão de 
um operador razoável e prudente terá em conta o grau 
de destreza, diligência, prudência e previsão 
supramencionada.  

57 ARTIGO 33  
(Realização de trabalhos, obras e manobras) 
1. É permitido às pessoas, entidades concessionárias 
ou pessoas com quem estas contratem empreitadas ou 
prestação de serviços a realização de trabalhos, obras 
e manobras, no âmbito das concessões atribuídas para 
a produção, transporte e distribuição de energia 
eléctrica, cumpridas que sejam as disposições legais e 
regulamentares aplicáveis. 

Artigo 59  
 (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 

O artigo da NLE mantém-se praticamente 
inalterado. 
Durante as consultas verificou-se que alguns 
empreiteiros não cumpriam com as normas de 
HSE, pelo que o novo artigo tenta disciplinar a 
relação com os consumidores, reparando danos se 
for caso disso, para além de exigir uma notificação 
pr;evias para a execução dos trabalhos.  
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2. Os trabalhos, obras e manobras podem implicar a 
alteração temporária da configuração de locais de uso 
público, tais como vias de comunicação ou passeios, 
para efeitos de lançamento ou substituição de cabos 
áreas ou subterrâneos, instalação ou remoção de 
postes, cabines, quadros eléctricos ou outros. 
3. O concessionário fica obrigado a, durante e ao fim 
da execução dos trabalhos, obras e manobras: 
a) respeitar tanto quanto possível o traçado original e 
os materiais previamente utilizados; 
b) proceder à vedação e sinalização adequadas dos 
locais afectados. 
c) efectuar a remoção de qualquer entulho criado 
pelos trabalhos; 
d) reparar e restaurar os locais afectados pelos 
trabalhos, obras e manobras 

e distribuição, subestações, postos de 
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. 

Por outro lado, a NLE clarifica que é o empreiteiro 
que tem que obter as licenças necessárias para 
executar as obras.  

58 ARTIGO 34 (Acesso aos caudais hídricos) 
1. Sem prejuízo do disposto na legislação competente e 
observado o disposto no n° 2 do artigo 9 da presente 
Lei, para efeitos de produção de electricidade, é 
garantido ao concessionário o acesso a: 
a) ousar uma quantidade definida do caudal de um 
curso de água; 
b) retirar, represar ou armazenar uma quantidade de 
água definida de um curso hídrico, dentro ou fora do 
seu leito. 
2. São isentos, nos atermos do n° 2 do artigo 43 da Lei 
no 16/91, de 3 de Agosto, de pagamento de quaisquer, 
taxas sobre a utilização de água, os concessionários a 

Artigo 60  
(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 

A NLE mantém os princípios da Lei 21/97 
relativamente ao acesso aos caudais, a isenção da 
taxa de agua e obtenção do direitos sobre a terra 
necessário para empreendimentos hidroeléctricos.  
Esclarece que os titulares de uma autorização 
podem obter o direito de uso e aproveitamento 
das áreas necessárias a realização de obras e a 
instalação de serviços necessários à utilização de 
água, o que não estava claro no regime de terras 
ou de águas. 
Também esclarece que os direitos de uso e 
aproveitamento (que nos termos da Lei de Terras 
são atribuídos por meio de uma licença especial de 
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quem for autorizado o acesso aos caudais hídricos apara 
efeitos da produção de hidroelectricidade nos termos 
desta Lei. 
3. Aos concessionários referidos no número anterior, é 
Ihes permitido obter, nos termos da Lei de Terras e 
respectivo regulamento, o direito ao uso e 
aproveitamento das áreas necessárias a realização de 
obras e a instalação de serviços necessários à utilização 
de águas. 

demais instalações eléctricas que utilizam 
fontes hídricas. 

2. O titular de uma autorização para produção de 
energia eléctrica a partir de fontes de água é 
obrigado a: 
a) medir e manter registros referentes à 

qualidade e ao fluxo da água utilizada antes, no 
momento da captação e subsequente ao uso 
da água; 

b) aplicar sistemas e processos hídricos 
sustentáveis para manter a pureza, 
temperatura e qualidade da água utilizada e na 
medida em que as condições da água são 
alteradas, para restaurar a qualidade da água à 
condição no ponto de captação. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

5 anos ) são emitidos por um prazo igual ao prazo 
da concessão ou licença. 
 
Vide a Lei 4/91 (Lei de Aguas) e Decreto 43/2007 
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59 ARTIGO 35 - (Furto) 
1. Será punido como autor do crime de furto: 
a) aquele que subtrair fraudulentamente a energia 
eléctrica ou dolosamente desviar circuitos eléctricos; 
b) aquele que empregar qualquer meio fraudulento que 
apossa influir no funcionamento do contador ou que 
permita utilizar energia sem que esta seja devidamente 
contada. 
2. Será igualmente punido como autor do crime de 
furto: 
a) o possuidor ou detentor de fios de cobre, alumínio ou 
de outro material, bem como componentes de qualquer 
aparte de uma instalação eléctrica incluindo, sem 
limitações, aparelhos, equipamentos, peças e 
acessórios utilizados no fornecimento de energia 
eléctrica, que não consiga provar a sua proveniência 
lícita; 
b) o possuidor de 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 que não 
consiga provar a sua proveniência lícita. 
3. São considerados encobridores do crime de furto 
previsto na alínea a) do n° 2 deste artigo 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 
auxiliam o criminoso a aproveitar-se do mesmo 
produto, ou influam para que terceiros de boa fé a 
adquiram, recebam ou ocultem. 
4. Aos encobridores e aos cúmplices, será aplicada a 
mesma pena que caberia aos autores do crime. 
5. Nos casos previstos nos n°s 2 e 3 deste artigo, as penas 
de prisão aplicadas não poderão ser suspensas na sua 
execução, nem substituídas por multa. 

Artigo 62 -  (Furto) 
1. Comete o crime de furto aquele que:  

a) beneficiar-se fraudulentamente de energia 
eléctrica por meio de viciação de instalações 
eléctricas, materiais e equipamentos eléctricos 
ou por qualquer outro meio indevido; 

b) subtrair materiais e equipamentos eléctricos 
ou qualquer componente de uma instalação 
eléctrica; 

c) empregar qualquer meio fraudulento que 
possa alterar ou influenciar o funcionamento 
do contador ou que permita utilizar energia 
eléctrica sem que esta seja devidamente 
contada; 

d) tendo conhecimento da proveniência 
criminosa, ou sem previamente se informar da 
sua legitima proveniência, possuir ou deter 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 
em circunstâncias que façam razoavelmente 
suspeitar que provêm de actividade criminosa; 
e 

e) tendo conhecimento da proveniência 
criminosa, ou sem previamente se informar da 
sua legitima proveniência, possuir 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 em 
circunstâncias que façam razoavelmente 
suspeitar que provêm de actividade criminosa. 

Furto – Ver o Cap IV da NLE ( Crimes, Infracções e 
Sanções)  
 
Todos os artigos do Capítulo IV – Crimes, Infracções e 
Sanções foram revistos e alterados para estarem em 
conformidade com a Constituição de 2005, o Código 
Penal e o Código de Processo Penal.  
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 2. Os encobridores e cúmplices são punidos nos 
termos do Código Penal. 

3. 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. 

60 ARTIGO 36  
(Dano) 
Aqueles que, por qualquer modo, interferirem, ou 
desarranjarem voluntariamente, em todo ou em parte. 
as instalações eléctricas, por forma a impedir a 
produção da utilidade pública a que elas se destinam, 
serão considerados como autores do crime de dano e, 
como tal, punidos nos termos indicados no Código Penal 
e demais legislação em vigor, não podendo a pena de 
prisão ser inferior a um ano. 
 

Artigo 63 - (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. 

Dano– Ver o Cap IV da NLE (Crimes, Infracções e 

Sanções) e também os artigos Artigo 27 (Deveres 

Gerais dos Titulares de Autorização) e o Artigo 28 

(Responsabilidade Civil 

 

61  
ARTIGO 37 (Prova dos autos) 
Nos autos levantados pelos agentes da autoridade ou 
dos concessionários 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 64 -(Prova dos Autos) 
Os 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, fazem fé em juízo, quer na 
instrução quer no julgamento. 
. 

 
 

62 ARTIGO 38  
(Desobediência qualificada) 
Será punido, nos termos do Código Penal, como autor 
do crime de desobediência qualificada aquele que, 
sendo utente das terras confinantes com as alinhas de 
transmissão de energia eléctrica, fizer, consentir ou 
conservar nelas plantações ou construções que 
prejudiquem ou danifiquem aquelas linhas ou a sua 

Artigo 65 
(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 
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exploração e que, intimado, não destruir as referidas 
plantações ou construções. 

Penal, como autor do crime de desobediência 
qualificada. 

63 ARTIGO 39  
(Outras infracções) 
1. Sem prejuízo do procedimento criminal que a possa 
ter alugar e ressalvado o disposto nos artigos 35, 36 e 
38, constituem infracções puníveis em termos a 
regulamentar: 
a) o exercício da actividade de fornecimento de energia 
eléctrica sem a necessária concessão; 
b) o estabelecimento e/ou operação de uma instalação 
eléctrica sem a respectiva licença, 
c) o não cumprimento das respectivas obrigações 
impostas aos titulares de licença e/ou concessão; 
d) a não observância do disposto na presente Lei e 
demais regulamentos aprovados. 
2. Os consumidores podem não podem opor-se a que os 
concessionários exerçam por intermédio do seu pessoal 
devidamente identificado e credenciado, a fiscalização 
do cumprimento desta Lei e seus regulamentos, sob 
pena de interrupção do fornecimento de energia 
eléctrica ao infractor e multa a ser fixada nos termos 
regulamentares. 

Artigo 66 
(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 a 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 
cumprimento da presente Lei e a demais legislação 
aplicável. 

Artigo 67 
 (Infracções Practicadas pelos Consumidores) 
Constituem infracções practicadas pelos consumidores 
o incumprimento das obrigações estabelecidas no 
numero 2 do artigo 42 da presente Lei.  

 

64 ARTIGO 40  
(Procedimento em caso de fraude) 
1. Quando o concessionário de fornecimento de energia 
eléctrica verifique ou presuma a existência de uma 
fraude, deverá participá-la às autoridades competentes, 
procedendo previamente, os seus agentes, à vistoria da 
instalação a para comprovação da fraude. 

Artigo 62 
 (Furto) 
1. Comete o crime de furto aquele que:  

a) beneficiar-se fraudulentamente de energia 
eléctrica por meio de viciação de instalações 
eléctricas, materiais e equipamentos eléctricos 
ou por qualquer outro meio indevido; 

Vide a discussão do fraude no Item 59 sobre o art. 
38 da Lei 21/97 e o Art.62 da NLE que detalhe a 
tipologia dos crimes de furto que abrange o uso 
fraudulento de energia eléctrica. 
 
Nota que este capítulo foi revisto, uma vez que 
não adequava à Constituição de 2005, bem como 
aos Códigos Penal e Processo Penal 
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2. Se, em consequência da vistoria, o concessionário 
verificar a existência de fraude, apode suspender o 
fornecimento de energia eléctrica 

b) subtrair materiais e equipamentos eléctricos 
ou qualquer componente de uma instalação 
eléctrica; 

c) empregar qualquer meio fraudulento que 
possa alterar ou influenciar o funcionamento 
do contador ou que permita utilizar energia 
eléctrica sem que esta seja devidamente 
contada; 

d) tendo conhecimento da proveniência 
criminosa, ou sem previamente se informar da 
sua legitima proveniência, possuir ou deter 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 
em circunstâncias que façam razoavelmente 
suspeitar que provêm de actividade criminosa; 
e 

e) tendo conhecimento da proveniência 
criminosa, ou sem previamente se informar da 
sua legitima proveniência, possuir 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 em 
circunstâncias que façam razoavelmente 
suspeitar que provêm de actividade criminosa. 

2. Os encobridores e cúmplices são punidos nos 
termos do Código Penal. 

3. 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. 
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65 ARTIGO 41  
(Sanções) 
1. Os montantes das multas a aplicar apelos crimes 

previstos nos artigos 35, 36 e 38 da presente Lei são 
os seguintes: 
a) 3 500 000,00 MT ou 40 500 000,00MT, pelo crime 

previsto na alínea a) do n° 1 do artigo 35 conforme 
se trate de instalações em abaixa ou em média e 
alta tensão, respectivamente; 

b) 500 000,00MT ou 11 500 000,00MT por KVA 
instalado, pelo crime previsto na alínea b) do n° 1 
do artigo 35 conforme se trate de instalação em 
baixa ou em média e alta tensão respectivamente, 
acrescidos dos encargos de energia eléctrica com 
base no consumo normal do consumidor, 

c) 45 000 000,00MT ou 168 000 000,00MT por 
quilómetro ou fracção de quilómetro, de cabo ou 
fio achado em sua posse, conforme se trate de 
instalações em baixa ou em média e alta tensão, 
respectivamente e, em relação às outras partes de 
uma instalação eléctrica, o triplo do valor do custo 
de reposição ou reparação das mesmas, pelo 
crime previsto na alínea a) do n° 2 do artigo 35, 

d) o quadruplo do preço de mercado dos produtos 
ou artigos achados em sua posse, pelo crime, 
previsto na alínea b, do n° 2 do artigo 35; 

e) o triplo do valor do custo de reposição ou 
reparação do equipamento ou aparelho, pelo 
crime previsto no artigo 36; 

f) valor dos encargos incorridos apelo concessionário 
apela remoção ou destruição das plantas ou 
construções, pelo crime previsto no artigo 36. 

Artigo 68 
 (Sanções) 
1. O procedimento para a aplicação das penas às 

Infracções previstas na Secção anterior, 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. 

 

A NLE prevê acções de controlo para além das 
multas 
A fixação do valor das multas e os demais 
procedimentos é definido em regulamento para 
melhor adequar às respectivas competências da 
ARENE, DNE, do Gestor da RNT e da inspecção 
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2.  A multa aplicável será elevada ao dobro em acaso de 
reincidência. Dá-se a reincidência nos termos do 
Código Penal em vigor. 

3.  Compete ao Conselho de Ministros a actualização das 
multas aqui previstas sempre que se amostrar 
necessário. 

66 ARTIGO 42  
(Regulamentação) 
Compete ao Conselho dos Ministros regulamentar o 
regime jurídico estabelecido na presente Lei. 

  

  

Artigo 71 
(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. 

O princípio de regulamentação na NLE é o mesmo, 
devendo o CM aprovar em 90 dias a Regulamentação 
da presente NLE. 
 
A proposta do regulamento está a ser preparada em 
paralelo com a lei para assegurar (1) 
complementaridade, e (2) tempestividade 
 
 

67 Sem previsão Artigo 71 
(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.  

É dado ao CM a tarefa de regulamentação mais 
específica quanto à Gestão do SEN, designadamente 
no que toca à nomeação da entidade que vai gerir a 
RNT e ainda quanto à questão da separação das 
actividades, de forma a eliminar de forma objectiva 
quaisquer conflitos de interesses entre os produtores, 
os comercializadores e os operadores das redes de 
transporte   

68 Artigo 43 
(Celebração de Acordos com Terceiros) 
Nenhuma disposição da presente Lei apode ser 
interpretada como constituindo impedimentos a que o 
concessionário possa celebrar acordos ou contratos 
com terceiros com vista a realização de obras, 
instalação de equipamentos, assistência técnica, 
gestão, operação da totalidade ou de parte das 
instalações, mantendo-se, porém, a responsabilidade 

Art. 26/1/b) Artigo 26 
 (Direitos Gerais dos Titulares de Autorização) 
1. São direitos dos titulares de autorização para uma 

actividade de fornecimento de energia eléctrica, de 
entre outros, os seguintes: 
(a) planear, …… 
(b) contratar, por sua conta e risco, estudos, 
projectos, empreitadas, prestação de serviços, 
fornecimento de equipamentos, construção, 

Este princípio passa a estar arrolado como um direito 
geral dos titulares de autorização na NLE. 
 
Vide Item 28 
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do concessionário nos termos da autorização 
concedida. 

assistência técnica, gestão e operação das 
instalações eléctricas, em todas as etapas 
necessárias à implementação e exploração da 
actividade 

 

69 ARTIGO 44  
(Direitos adquiridos) 
Os concessionários existentes, à data da entrada em 
vigor da presente Lei, para o fornecimento de energia 
eléctrica mantêm os direitos e obrigações constantes 
dos respectivos contratos de concessão e os 
patrimónios que lhes estão afectos. 
Os direitos adquiridos ao abrigo de uma concessão 
existente são reconhecidos através da apresentação, 
pelo titular, da documentação comprovativa da 
existência e validade do mesmo no prazo de doze meses 
a partir da data de entrada em vigor da presente Lei. 
Pela presente Lei ficam salvaguardados os direitos 
adquiridos relativamente ao fornecimento de energia 
eléctrica ao abrigo de legislação anterior, desde que se 
não tenha verificado, entretanto, nenhuma causa de 
extinção, designadamente abandono por mais de um 
ano, sendo o exercício de tais direitos sujeito aos termos 
e condições aplicáveis às concessões semelhantes nos 
termos das disposições desta Lei e seu regulamento. 
O reconhecimento dos direitos adquiridos ao abrigo de 
legislação anterior deve ser reclamado no prazo de doze 
meses a partir da data de entrada em vigor da presente 
Lei, cabendo aos interessados aprestar as informações 
e esclarecimentos necessários. 
Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as 
pessoas e entidades realizando actualmente actividades 
de fornecimento de energia eléctrica sem benefício de 
concessão ou operando uma instalação eléctrica nos 
termos do artigo 8, têm o aprazo de 12 meses a partir 

Artigo 69 
 (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 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 

Esta provisão mantém os princípios da Lei 21/97, 
tendo-se esclarecido que  os projectos autorizados ao 
abrigo da Lei 21/97, que não tenham ainda iniciado a 
sua implementação, devem apresentar um 
cronograma de implementação do projecto e 
orçamento, no prazo de 180 dias a contar da data de 
entrada em vigor da presente da NLE, para que a 
autorização não seja objecto de cancelamento.   
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da data de entrada em vigor da presente Lei, para 
submeter o respectivo pedido de atribuição da 
concessão e/ou licenças de estabelecimento ou de 
exploração, conforme os acasos. 
Cabe à autoridade competente pela atribuição da 
concessão, nos termos do artigo 7 ou pela emissão da 
licenças referidas no artigo 10 desta Lei, o 
reconhecimento dos direitos adquiridos nos termos dos 
números anteriores. 

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 26 e 56. 

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 indicado, sendo a sua 
prorrogação sujeita ao disposto na presente Lei. 

70 ARTIGO 45  
(Reserva de obrigações assumidas 
internacionalmente) 
As disposições da presente Lei não prejudicam as 
obrigações decorrentes de compromissos 
internacionais assumidos com Estados ou entidades 
estrangeiras, ao abrigo de acordos, convenções ou 
contratos regulamente celebrados. 

Sem previsão  É doutrina que a lei aplicável inclui as convenções, 
tratados 

71 ARTIGO 46  Sem previsão   
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(Cooperação internacional) 
1. A República de Moçambique participa em 
organizações e eventos de caracter internacional no 
domínio da energia eléctrica e desenvolve acções de 
participação em investimentos de interesse regional, 
com vista a valorização do potencial energético 
nacional. 

72  ARTIGO 47  
(Revogação da legislação anterior) 
Fica revogada toda a legislação anterior contrária a 
presente Lei, salvaguardando o disposto no seu artigo 
44. 

Artigo 72 
 (Revogação) 
1. É revogada a Lei no 21/1997, de 1 de Outubro e 

tudo que contrarie a presente Lei. 
2. O disposto nos Artigos 509, 510 e 511 do Código 

Civil não se aplica às actividades de fornecimento 
de energia eléctrica realizadas ao abrigo da 
presente Lei 
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  Artigo 73  
(Alteração) 
1. É alterado o artigo 3 da Lei no 15/2011, de 10 de 

Agosto que passa a ter a seguinte redacção: 
1. ……. 
2. Excluem-se do âmbito da aplicação da presente lei: 
a)  a contratação de simples fornecimento de bens e 
serviços à instituições do Estado, incluindo a 
contratação por este de empreitadas de obras públicas 
e de serviços de consultoria; 
b) as parcerias público-privadas de natureza altruística, 
social, humanitária, cultural, desportiva ou outra 
similar, e todas as parcerias público-privadas sem fins 
lucrativos; 
c) as actividades de fornecimento de energia eléctrica. 
2. É alterado o Artigo 41 da Lei no 15/2011, de 10 de 

Agosto que passa a ter a seguinte redacção. 
“É revogado tudo o que contrarie o disposto na 
presente lei é revogado.” 
3. É alterado o artigo 8 da Lei no 19/1997, de 1 de 

Outubro que passa a ter a seguinte redacção: 
Consideram-se zonas de protecção parcial: 
 
1. ………… 
2. ………… 
3. …………; 
4. ………… 
5. ………… 
6. ………… 
7. Os terrenos ocupados pelas auto-estradas e estradas 
de quatro faixas, instalações e condutores aéreos, 
superficiais, subterrâneos e submarinos de 
telecomunicações, petróleo, gás e água, com uma faixa 
confinante de 50 metros de cada lado, bem como os 
terrenos ocupados pelas estradas, com uma faixa 
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confinante de 30 metros para as estradas primárias e de 
15 metros para as estradas secundárias e terciárias; 
8. ………… 
9. ………… 
10. ………… 
 

73 ARTIGO 48 (Entrada em vigor) 
A presente Lei entra em vigor trinta dias após a sua 
publicação. 
Aprovada apela Assembleia da República, aos 31 de 
Julho de 1997. 
O Presidente da Assembleia da República, em exercício, 
Abdul Carimo Mahomed Issá. 
Promulgada a 1 de Outubro de 1997. 
Publique-se. 
O Presidente da República, JOAQUIM ALBERTO 
CHISSANO. 

Artigo 74 
(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 ....... 
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