
 
 
 
 

APREN aplaude suspensão de imposto para aliviar preço da eletricidade no 

mercado grossista 

O Despacho N.º 6398-A/2021 vem suspender pagamento por conta aplicado a produtores de 

energia e trará benefícios diretos para o consumidor, baixando a o preço da eletricidade no 

mercado grossista. 

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis congratula a medida tomada pelo 

Governo, através do Despacho N.º 6398-A/2021, que vem suspender o pagamento por conta 

aplicado aos produtores de energia elétrica. Esta medida, emitida pela Secretaria de Estado da 

Energia, permitirá manter o equilíbrio concorrencial entre todos os eletroprodutores ibéricos. 

Esta solução traz benefícios diretos para o consumidor já que contribuirá para reduzir os preços 

da eletricidade no mercado grossista. 

“Parece-nos a decisão certa, e face aos elevados preços que se têm registado no mercado 

grossista ibérico de eletricidade, é uma medida que beneficia os consumidores de eletricidade, 

sobretudo quando a incorporação de renováveis é mais baixa. Está também em linha com as 

medidas já tomadas em Espanha”, sublinha o CEO da APREN, Pedro Amaral Jorge. 

Este pagamento por conta é aplicado aos produtores de energia elétrica abrangidos pelo 

mecanismo de equilíbrio concorrencial. A suspensão deste pagamento entra em vigor esta 

quinta-feira, 1 de julho, e prolonga-se até 30 de setembro de 2021. Esta medida de incidência 

fiscal foi também suspensa em Espanha.  

Este imposto é aplicado enquanto “mecanismo regulatório tendente a assegurar o equilíbrio da 

concorrência no mercado grossista de eletricidade em Portugal que, visando anular as 

distorções que possam resultar de eventos externos ao referido mercado, evite o seu 

funcionamento anómalo e as repercussões daí advenientes para os consumidores portugueses”.  

No despacho publicado a 29 de junho, o Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João 

Galamba, justifica esta medida como uma forma de “assegurar a permanente harmonização das 

condições concorrenciais no seio do mercado ibérico de eletricidade (…) em conformidade com 

as alterações verificadas em Espanha”.  

 

 

Para mais informações contacte:   
  
Diogo Carvalheda | diogo.carvalheda@apren.pt | +351 918 775 963   
   

  
Sobre a APREN   
  
A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 
outubro de 1988, com a missão de coordenação e representação dos interesses comuns dos seus Associados na 
promoção das Energias Renováveis no setor da eletricidade.    
A APREN desenvolve trabalho em conjunto com organismos oficiais e outras entidades congéneres, a nível nacional 
e internacional, constituindo um instrumento de participação nas políticas energética e ambiental através do 
aproveitamento e valorização dos recursos naturais para produções de eletricidade, nomeadamente nos domínios 
hídricos, eólico, solar, geotérmico, da biomassa, do biogás e dos resíduos sólidos urbanos.   
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