
Resumo  

A electricidade é um dos bens mais importantes nas sociedades modernas. Ela é não só essencial a 

nível doméstico, como sobretudo a nível industrial.  

No decurso do processo de liberalização das economias a partir dos anos 80, o sector eléctrico 

deixou de ser encarado como monopólio natural e passou a estar sujeito às leis de mercado. Devido 

a isso, e um pouco por todo o lado, vão-se instalando mercados competitivos de electricidade, onde 

vendedores e compradores disputam o melhor preço, segundo regras estabelecidas.  

Como porém a electricidade exige requisitos técnicos de produção e sobretudo de transporte é 

comum, em todos estes mercados, a existência de uma entidade independente que, de modo 

transparente e não discriminatório, faça a gestão de todo o processo. Esta entidade denomina-se 

Operador de Sistema. Existe uma outra para o funcionamento do mercado sob o aspecto económico 

e que é apelidada de Operador de Mercado.  

Para lidar com os problemas de congestionamento no transporte de electricidade são precisos 

complexos algoritmos de cálculo que têm naturalmente de ser processados em computador.  

Com este trabalho pretendeu-se, numa primeira fase, analisar diversos processos de liberalização e 

de regulação do sector eléctrico ocorridos ou em curso em diversos países ou organizações. Para um 

completo enquadramento descrevem-se o enquadramento legal em Portugal e à luz da Directiva 

96/92 da União Europeia e o enquadramento teórico com a descrição de como funcionam os 

mercados e como se resolvem problemas de congestionamento, bem como algumas experiências 

internacionais de reorganização do sector eléctrico.  

Em seguida, e reconhecendo a importância dos problemas de congestionamento e a sua influência 

determinante na gestão técnica do sistema e na tentativa de assegurar elevados níveis de fiabilidade 

e de qualidade de serviço, desenvolveu-se um protótipo de aplicação informática que simula a acção 

do Operador de Mercado e do Operador de Sistema. As ofertas de compra e venda são recebidas 

através da Web, é calculado o preço marginal do sistema pela conjugação dessas ofertas e, 

finalmente, verifica-se se o despacho assim obtido é exequível face às condições técnicas de 

exploração da rede. Se ocorrerem violações de restrições técnicas de operação do sistema é 

executado um algoritmo que, utilizando ofertas de ajustes, permita identificar alterações a realizar nas 

potências injectadas. A finalizar apresenta-se um exemplo de aplicação do protótipo desenvolvido 

com o propósito de ilustrar o seu funcionamento e de contribuir para esclarecer eventuais dúvidas que 

possam permanecer em relação à sua concepção.  



Abstract  

The eIectricity is one of the most important goods in the modern societies. It is not onIy essential at 

domestic leveI, but specially at industrial level.  

During the process of economies liberalisation starting from the eighties, the electric sector was no 

more seen as natural monopoly and it started to be subject to the market ruIes. Due to that, and a little 

on the whole side, they are going settling competitive markets of electricity, where producers and 

buyers dispute the best price, according to estabIished rules.  

However the electricity requires technique needs on production side and speciaIIy on the transmission 

side. It is usual, in the electricity markets, the existence of an independent entity that, on transparent 

and no-discriminatory way, could do the management of alI the process. This entity is named System 

Operator. There is another entity that manages the market on the economic side and is called Market 

Operator.  

I order to deal with the congestion problems on the electricity transmission we need calculus complex 

algorithms, naturally processed by computers.  

With this report it was intended, in a first phase, to analyse severaI liberalisation processes of electric 

sector de-reguIation, completed or in course, in several countries or organisations. To do the global 

framework the report presents the legal framework in Portugal and faced to the European Union 

Directive 96/92 and finally the theoretical framework with the description how to work the market and 

how to solve congestion problems, as well some international experiences of the electric sector 

reorganisation.  

FoIIowing, and recognising the importance of the congestion problems and its decisive influence in the 

technicaI administration of the system and in the attempt of assuring high feasibility levels and of 

quality service, a prototype of computer application was deveIoped that simulates the action of the 

Market Operator and the System Operator. The producers and buyers auctions are received through 

the Web, the system marginal price is calculated based on those auctions and, finally, are anaIysed if 

the dispatch caIculated is practicabIe faced to technical conditions of the grid expIoitation. If happened 

violations of technical restrictions of system operation, an algorithm is executed that, using adjusting 

bids, could identify some modifications to do in the injected powers. To concIude is presented an 

example of the prototype application deveIoped with the purpose of illustrating its operation and 

contributing to illuminate eventual doubts that can stay in relation to its conception.  


