≤
• Contactar a FF Solar
• Fornecer informações e combinar visita ao local de instalação
• Assegurar que tem no local de instalação um consumo igual ou superior a 50% da
energia produzida
• Decidir se pretende a Categoria I, a Categoria II ou a Categoria III (da qual
depende a remuneração)
• Decidir e licitar qual o desconto à tarifa de referência que pretende oferecer (0,095
€/kWh na categoria I, 0,105 €/kWh na categoria II e 0,100 €/kWh na categoria III)
• Pedir proposta à FF Solar e posterior adjudicação

8/12 meses*

10 dias

• Entregar à FF Solar todas as facturas do comercializador do ano anterior para
registo no SERUP (ou previsão de consumo para instalações com menos de 1 ano)
• Pagar taxa para registo prévio no SERUP (variável com a potência instalada)

• Fornecimento e instalação do sistema solar pela FF Solar

• Inspecção da unidade com emissão do certificado de exploração

• Conclusão do contrato e informação para o SERUP por parte do comercializador
• Ligação da unidade de pequena produção à RESP (pelo ORD)

15 anos

10 dias

• Aderir ao contrato de compra e venda de eletricidade

10 dias

5 dias

10 dias

• Pedir a inspecção da unidade de pequena produção

• Venda da energia produzida, ao preço definido pelo valor mais alto que resulte das
maiores ofertas de desconto à tarifa de referência
• Ingresso no regime geral



Podem ser alargados para 18 e 24 meses caso o produtor esteja submetido ao regime de contratação pública ou a UP esteja nas regiões
autónomas.
Os prazos indicados são os prazos máximos, excepto a duração de 15 anos.
Nota: Esta informação é apenas um resumo, baseado no Decreto-Lei n.º 153/2014. Tarifas válidas para 2016.
A FF Solar não assume qualquer responsabilidade por estas informações. Actualizado em 2017-05-26.

