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Resumo 

O processo de evolução do planeta está associado a uma constante procura da melhoria das 

condições de vida das sociedades, conduzindo ao desenvolvimento de novas tecnologias que o 

proporcionem. 

No sector energético, tem existido ao longo do tempo uma transferência tecnológica dos 

sistemas de geração de eletricidade para fontes de energia renovável. Com esta evolução, é 

espectável conseguirem-se processos melhorados a nível económico e de disponibilidade de 

serviço. A sociedade quer ter a eletricidade que precisa, não afetando o ambiente e ao mais 

baixo custo possível. 

Neste processo evolutivo enquadra-se o aparecimento da produção eólica, produção essa 

que tem vindo a conseguir avanços tecnológicos importantes que suportaram, no ano passado 

na Europa, em novas instalações, um crescimento de 44%, valor superior a qualquer outra 

tecnologia. 

No entanto, a integração de fontes de energias renováveis nas redes apresenta ainda 

dificuldades e desafios técnicos complexos a ultrapassar, situação que se reflete em 

instabilidade nos mercados de eletricidade. 

Neste sentido, foi efetuado com este trabalho um estudo sobre a importância da energia 

eólica e a sua influência no MIBEL, ao nível do mercado spot intradiário. 

O objetivo foi o de concluir sobre os impactos da aposta nesta fonte de energia, de modo a 

melhorar a interação destas Unidades produtoras com o mercado, considerando como critérios 

os preços de energia mais baixos e a garantia da disponibilidade de serviço ao consumidor. 

Para o estudo foram analisadas as propostas que foram recebidas pelo Operador de Sistema, 

OMIE, durante os anos de 2015 a 2017, e desenvolvido um simulador que permitiu realizar 

soluções virtuais de mercado não considerando as propostas realizadas por produtores de 

energia com fonte eólica. 

A simulação neste novo contexto permitiu a comparação com a realidade, avaliando assim 

de modo quantitativo a influência da energia eólica no mercado. 
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Abstract 

The planet evolution process is linked with a constant search to improve the living 

conditions of society, developing new technologies to provide them. 

In the energy sector, there had been over time a technological transfer to renewable 

electricity generation. With this change, it is expected to improve processes in economic and 

availability terms. The society demands the needed electricity, not impacting the environment 

and for the lowest possible cost. 

The wind power appears in this evolution process, by achieving important technological 

advances, which supported last year growth of 44% in new projects in Europe, higher than any 

other technology. 

However, the renewable energy sources integration in the networks still presents technical 

difficulties and challenges, leading to instability in electricity markets. 

Therefore, this study was carried out on the importance of wind power and its influence 

on MIBEL, at the level of the intraday spot market. 

The target was to take conclusions on the impacts by betting on this energy source, in order 

to improve the market interaction with these production Units, considering as criteria the 

consumer satisfaction, in terms of low energy prices and availability. 

For this study, the market bids registered by the System Operator, OMIE, from 2015 to 

2017, were ran over a market simulator, specially developed for this proposal, in a virtual 

market condition, not considering the bids made by wind power units. 

The comparison of the results from the new simulated context with the reality, allowed 

the evaluation of the wind energy influences on the market, in a quantitative way. 
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Capítulo 1  

Produção de Energia Elétrica 

A produção de energia elétrica é atualmente considerada uma atividade humana básica 

uma vez que está já relacionada com muitas atividades essenciais para a humanidade. 

Na produção de energia elétrica são usadas diferentes tecnologias. 

As principais aproveitam movimentos rotativos, transformando-os em geração de energia 

de corrente alternada em alternadores. Esses movimentos rotativos podem acontecer por ação 

de diferentes agentes, como por exemplo a água1, o vento ou o vapor, agindo diretamente de 

forma mecânica.  

Aquecendo água, por ciclos termodinâmicos, até à temperatura de evaporação é gerado 

vapor, que circulando pressurizado em tubagens permite a alimentação e o acionamento de 

turbinas ou motores movimentando assim geradores e produzindo eletricidade. Para o 

aquecimento da água, podem ser usados combustíveis fosseis2, processos de reações nucleares 

ou mesmo calor proveniente do interior da Terra3 ou calor do Sol4. 

Numa perspetiva de produção, distinguem-se as seguintes fontes primárias de energia como 

as dominantes nos sistemas produtores de eletricidade: 

• Sistemas Térmicos: 

- Carvão, 

- Derivados de petróleo5, 

- Gás natural e 

                                                 
1 Através de quedas, correntes ou marés. 

2 Carvão, derivados de petróleo ou gás natural 

3 Centrais geotérmicas. 

4 Centrais termo solares. 

5 Em geral a fuel. 
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- Nuclear; 

• Sistemas Renováveis: 

- Hídricos, 

- Solares e 

- Eólicos. 

A alocação histórica e prevista para o consumo de energia das diferentes fontes primárias 

foi caracterizada pela US Energy Information Administration, em [1]. Essa informação foi 

ilustrada pelo gráfico da Figura 1.1, extraído desse relatório. 

 

 
Figura 1.1 – Consumo mundial de energia por fonte primária. 

 

Com significado idêntico, mas para um período histórico mais alargado e apresentado em 

formato diferente, a BP6 no seu relatório [2] apresentou os gráficos da Figura 1.2. 

 

 

 
Figura 1.2 – Consumo mundial de energia por fonte primária. 

 

                                                 
6 BP – British Petroleum p.l.c. 
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Já relativamente à produção de eletricidade, mundial e europeia, é representada nos gráficos 

das Figuras 1.3 e 1.4 a distribuição pelas respetivas fontes [1]. 

 

 

 
Figura 1.3 - Produção mundial de energia elétrica por fonte primária7. 

 

 

 
Figura 1.4 - Produção europeia de energia elétrica por fonte primária8. 

 

Para o caso português, a evolução nacional da distribuição de produção foi a da Figura 1.5, 

segundo [3]. 

                                                 
7 Por “liquids” entenda-se derivados de petróleo. 

8 Por “liquids” entenda-se derivados de petróleo. 
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Figura 1.5 – Evolução nacional da produção de energia por fonte primária e consumo. 

 

Para Espanha, a evolução da distribuição é representada na Figura 1.69 [4]. 

 

 

 
Figura 1.6 - Evolução nacional da produção de energia por fonte primária. 

 

 

Na mesma sequência, a distribuição mundial de consumo de energia elétrica por utilização é 

apresentada na Figura 1.7 [1]. 

 

                                                 
9 Valores em GWh. 
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Figura 1.7 - Utilização mundial de energia elétrica por setor de atividade. 

 

Sistemas Térmicos 

Dentro destes sistemas, as tecnologias que usam carvão sempre foram as mais utilizadas, 

mas recentemente tem vindo a perder alguma importância relativa. 

Também as centrais que utilizam derivados do petróleo têm vindo a diminuir a sua 

relevância devido a aspetos relacionados com os custos da matéria prima, os custos de 

exploração, assim como ao seu impacte ambiental. 

Em sentido contrário, as centrais a gás natural têm aumentado a sua participação no mix 

energético devido a uma crescente disponibilidade deste recurso. 

As centrais nucleares, tem também algum peso nas quantidades de energia que produzem, 

sendo, no entanto, muito polémica a sua instalação devido aos riscos que lhe estão associados 

para as populações próximas dos seus locais de instalação. 

 

1.1.1 - Carvão 

Segundo [5], o carvão é uma complexa e variada mistura de componentes orgânicos sólidos, 

fossilizados ao longo de milhões de anos, como ocorre com todos os combustíveis fósseis. A sua 

qualidade é determinada pelo teor de carbono e varia com o tipo e estado dos componentes 

orgânicos. 

Existem diferentes tipos de carvão: 

• Lignite -  de desgaste rápido, baixo teor calorifico e de teor de carbono entre 25 

e 35%; 

• Carvão sub-betuminoso – mais utilizado nas centrais de produção de energia 

elétrica devido á excelente relação entre teor calorifico e preço de mercado; 

• Carvão betuminoso – o mais comum à superfície terrestre; 
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• Antracite – lustroso, compacto, duro, de combustão lenta e com teor de carbono 

normal entre 90 e 98%. 

O tipo de carvão difere consoante a profundidade a que é formado, existindo zonas em 

camadas mais superficiais do solo terrestre, sendo por tanto mais fácil a sua extração e 

consequentemente mais barata, ou zonas mais profundas, sendo o nível de dificuldade e 

custo mais elevado. 

Sendo combustível fóssil, a extração deste recurso acarreta forte impacte ambiental, mas 

mesmo assim, a abundância e distribuição geográfica das suas reservas e os baixos e estáveis 

preços deste combustível relativamente a outros dão uma importância elevada a esta fonte 

de energia que representa 41% da energia elétrica gerada a nível mundial. 

A produção mundial de carvão está distribuída geograficamente segundo o gráfico da 

Figura 1.8 [1]. 

 

 

 
Figura 1.8 - Produção mundial de carvão. 

 

1.1.2 - Derivados de petróleo 

A produção de energia elétrica com base em derivados de petróleo está atualmente em 

decadência devido a diversos fatores. 

Em primeiro lugar, é de mencionar os elevados custos de exploração, considerando que os 

de investimento serão idênticos aos das centrais a gás natural. 

Em segundo lugar, o transporte de combustível acarreta em geral riscos e custos 

suplementares devido à necessidade do mesmo ser realizado habitualmente por mar, estrada 

ou comboio, em volumes consideráveis, sendo muitas vezes impraticável a construção de 

tubagens para alimentação direta às centrais. 

Em terceiro lugar, o forte impacte ambiental destas centrais é também muito penalizador. 

Por último, sendo, por enquanto, os derivados de petróleo a principal fonte mundial de 

energia, estes produtos estão no mercado em concorrência o que geralmente faz subir os preços 

descompensando o balanço face ao bem energético que proporciona.  
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Nas Figuras 1.9 e 1.10 [1] pode-se avaliar a evolução de consumo deste recurso, assim como 

a sua distribuição por setor de atividade. Como se constata, apesar da continuidade de evolução 

do consumo, verifica-se uma tendência de decréscimo relativo da utilização para produção de 

eletricidade. 

 

 

 
Figura 1.9 - Evolução do consumo mundial de derivados de petróleo. 

 

 

 
Figura 1.10 - Evolução relativa do consumo mundial de derivados de petróleo por utilização. 

 

 

1.1.3 - Gás natural 

O gás natural resulta da degradação de matéria orgânica pré-histórica por processos 

anaeróbios e é uma mistura de hidrocarbonetos encontrada em rochas porosas no subsolo, 

estando frequentemente associado ao petróleo. 

Este combustível apresenta vantagens na produção elétrica quando comparado com o 

carvão uma vez que a sua combustão implica uma menor emissão de CO2 para a atmosfera, 

sendo então menor a sua contribuição para a contaminação ambiental que os combustíveis 

fosseis provocam ao nosso planeta. 
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Segundo [5], existem três grandes tipos de gás natural: 

• Gás associado – como o nome indica, surge associado à extração de petróleo e 

devido à sua quantidade insuficiente e à sua pobreza, não é viável a sua extração 

sendo até reinjectado nos poços para uma mais fácil extração do petróleo; 

• Gás não associado – extraído de jazidas de gás natural, encontrando-se em grande 

quantidade nas mesmas. É a maior parte do gás comercializado. 

• Gás de xisto – encontrado em formações de xisto argiloso e na sua extração e 

utilização são associados a grandes níveis de emissões, sendo por isso comparado 

ao carvão neste capítulo. No entanto, tem vindo a ser muito desenvolvida a sua 

utilização, principalmente nos Estados Unidos da América, o que tem alterado 

bastante o mercado do gás natural. 

Atualmente, este recurso é a base da produção energética em muitos países. Questões 

ambientais levaram a um reduzir da utilização de carvão o que conduziu a enormes 

investimentos de muitos países em meios de transporte para o gás natural, investimento esse 

que terá hoje que ser rentabilizado. 

É assim de esperar um aumento de consumo de gás natural de um modo geral e também 

particularmente na produção de energia elétrica, conforme espelha o gráfico da Figura 1.11 

[1]. 

 

 

 
Figura 1.11 – Consumo mundial de gás natural por utilização. 

 

Relativamente às centrais a gás natural também é de salientar que, em geral, possuem um 

rendimento superior às restantes centrais térmicas a carvão ou fuel devido à possibilidade de 

criar ciclos combinados, com sistemas em linha de turbina a gás e produção de vapor em 

caldeiras. A tecnologia de ciclo combinado permite alcançar nestas centrais rendimentos de 

conversão energética na ordem dos 60%10, valor por exemplo alcançado nas centrais Tapada do 

                                                 
10 Referido ao poder calorífico inferior do gás natural. 
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Outeiro e Termoelétrica do Ribatejo, em Portugal, comparando muito favoravelmente com um 

máximo de 40% de uma central a carvão como as centrais portuguesas de Sines ou do Pego [6]. 

 

 

1.1.4 - Nuclear 

A produção de energia nuclear consiste na divisão de átomos, usando matérias altamente 

radioativas, como o urânio [7]. 

Pode obter-se energia nuclear através de dois processos: fusão nuclear ou cisão nuclear. 

No primeiro caso há a junção de dois núcleos; no segundo, o núcleo é bombardeado com 

partículas menores ocorrendo a sua fragmentação. 

A energia nuclear pode ser usada para produzir eletricidade recorrendo à cisão nuclear. 

Na cisão nuclear, os dois tipos de recursos energéticos usados para produzir energia nuclear 

são o Urânio e o Tório. Destes dois minérios radioativos, o Urânio é o mais utilizado e, 

consequentemente, o mais conhecido. 

O uso desta tecnologia tem fortes perigos e riscos associados. O mais impactante incidente, 

devido a uma falha operacional, aconteceu na Ucrânia, em 1986, em Chernobyl, que levou à 

interdição de uma vasta área por riscos para a saúde pública. Este incidente teve um impacto 

equivalente ao total de 200 bombas atómicas11 de Hiroshima/Nagasaki [8]. 

Mais recentemente, em 2011, devido a um sismo seguido de tsunami, aconteceu também 

uma sequência de graves incidentes, em Fukushima [8] no Japão, desta vez melhor controlado 

devido aos avanços tecnológicos entretanto ocorridos. 

No entanto e apesar do risco, cerca de 18% das necessidades mundiais de eletricidade são 

garantidas por energia nuclear [2] que, apresenta como principal vantagem ser produzida sem 

que seja gerado CO2, ao contrário do que acontece com a geração a partir de combustíveis 

fósseis como o carvão, os derivados de petróleo ou o gás natural. 

Todavia, as centrais de energia nuclear apresentam uma dificuldade acrescida de 

integração nas redes de transporte pois têm largos períodos de arranque e estabilização, não 

lhes sendo permitidas alterações bruscas de carga. Quando em operação, são, portanto, usadas 

como base de alimentação da rede sendo habitualmente contratada a energia em antecipação, 

em contratos bilaterais ou em mercados a prazo. 

Atualmente o país mundial com maior penetração deste tipo de centrais é a França [9] [10] 

[11], havendo pressões internas e externas para que uma desnuclearização da produção de 

energia neste país ocorra. Está, portanto, em marcha um plano de conversão tecnológica 

parcial da produção neste país [12], substituindo prioritariamente as centrais nucleares mais 

antigas. 

 

                                                 
11 No contexto da II Guerra Mundial. 
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Sistemas Renováveis 

As energias renováveis são as obtidas com recursos que não se extinguem com a sua 

utilização, permitindo a sua reutilização, mesmo que noutros moldes. Estas energias podem 

ser obtidas por recursos hídricos, solares, eólicos, biológicos e geotérmicos, e estão obviamente 

associadas às condições intrínsecas de cada local. Para a instalação de uma central que utilize 

recursos deste tipo é então necessário que as condições de acesso aos recursos naturais 

compatíveis sejam asseguradas para que as mesmas sejam viáveis e rentáveis. 

Entre estas energias, destacam-se a energia hídrica, a solar e a eólica como os tipos mais 

desenvolvidos e com maior adesão a nível mundial [13]. 

Nas Figuras 1.13 [2], 1.14 [1] e 1.15 [1] apresentam-se gráficos em que está representado 

o crescimento ocorrido e estimado para a produção de energia com fonte renovável, assim 

como as fontes de energia com maior crescimento histórico. Na Figura 1.13 [2], no gráfico da 

esquerda está representado o crescimento anual por zona geográfica mundial. Nesta figura, no 

gráfico da direita são apresentadas as tecnologias com maiores crescimentos percentuais em 

diferentes intervalos temporais de 25 anos, sendo que relativamente às energias renováveis se 

trata de estimativa até 2040. 

 

 

 
Figura 1.12 - Crescimento ocorrido e estimado para a produção de energia com fonte renovável, à 

esquerda, e fontes de energia com maior crescimento histórico, à direita. 

No caso português, como se verifica pela Figura 1.15, anterior [14], o gráfico indica que o 

reforço da aposta em energias renováveis tem vindo a substituir em parte a produção não 

renovável, mas, especialmente, também a conseguir reduzir o saldo importador. Para o caso 

espanhol a aposta tem sido semelhante e pode ser verificada nos gráficos da Figura 1.6 [4]. 
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Figura 1.13 – Produção mundial com fontes de energias renováveis por tecnologia. 

 

 

 
Figura 1.14 – Produção europeia com fontes de energias renováveis por tecnologia. 

 

 

 
Figura 1.15 – Produção nacional por tipo de fontes de energia. 
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A utilização deste tipo de tecnologias para a produção de energia elétrica está já 

presentemente implementada em forte escala, sendo mesmo possível observar momentos do 

dia em que apenas são usados estes recursos para satisfazer as necessidades energéticas de 

alguns países. A título de exemplo, segundo dados da REN [14], durante o período de 106 horas 

consecutivas, de 11 a 17 de fevereiro de 2016, o consumo em Portugal foi totalmente satisfeito 

com fontes de energia renovável. 

 

1.2.1 - Energia hídrica 

A energia hídrica é produzida através de centrais hidroelétricas, centrais essas que estão 

normalmente associadas a barragens. Estas infraestruturas usam a água para acionar turbinas 

e respetivos geradores, produzindo energia elétrica. 

Estas centrais podem ser de dois tipos: 

• de albufeira, que aproveita a diferença de nível da água entre uma albufeira, que 

armazena água, e o rio a jusante transformando esse desnível em força capaz de 

gerar energia; 

• de fio de água, que não tendo capacidade de armazenar água a montante, 

aproveita a energia cinética do caudal de água do rio para gerar eletricidade.  

Este tipo de produção é dos mais eficientes e menos poluidores [15], apresentando as 

seguintes importantes vantagens, face às restantes soluções com recursos renováveis: 

• Capacidade de entrada e saída de serviço praticamente instantânea, condicionada 

apenas à disponibilidade de água; 

• Capacidade relevante de armazenamento de energia, por armazenamento de água, 

no caso das centrais de albufeira; 

• Efeitos benéficos para as populações pela estabilização dos caudais e terrenos 

inundáveis nas margens dos rios afetados. 

No entanto, a instalação destas centrais pode ter efeitos nos ecossistemas, principalmente 

nas centrais de albufeira, pelos impactes provocados pela sua construção e pela larga área 

inundada aquando da sua exploração. Por esta mesma razão, há quem defenda que este tipo 

de centrais não deve ser considerado de sistemas renováveis. 

 

1.2.2 - Energia solar 

A energia do sol é um recurso usado para a produção de energia elétrica. Este tipo de 

produção é usado principalmente em regiões perto da linha do Equador, onde a radiação solar 

tem mais impacto e maior potencial para ser aproveitado, sendo, no entanto, usada também 

nas restantes partes do planeta. 

A energia solar pode ser usada para produzir energia elétrica principalmente segundo duas 

diferentes tecnologias: fotovoltaica e térmica. 
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No sistema mais comum, o fotovoltaico, são utilizados painéis que captam a radiação solar 

através de células neles presentes. Com a radiação [16], os fotões libertam eletrões que saem 

através de condutores ligados num fluxo ordenado, ou seja, sob a forma de eletricidade. 

Este tipo de energia é muito usado para consumo doméstico, sendo cada vez mais comum 

e habitualmente suportado por baterias de acumuladores que permitem armazenar energia 

para consumo em momentos posteriores. Com alguma tecnologia adicional também se recorre 

a sistemas que orientam os painéis de modo ajustado e contínuo para garantir a melhor 

incidência solar possível. 

A título de exemplo da forte expansão desta tecnologia, na Figura 1.16 percebe-se a 

evolução da produção fotovoltaica em Espanha12 [17]. 

 

 

 
Figura 1.16 – Evolução da produção fotovoltaica em Espanha. 

 

Na Figura 1.17 pode verificar-se a evolução por setor de atividade da capacidade instalada 

nos Estados Unidos da América [18]. 

Com uma utilização mais limitada, devido aos fortes custos envolvidos, pode-se conseguir 

soluções com um rendimento bastante superior recorrendo a centrais térmicas solares. 

De modo simplificado, a base do processo consiste em instalar no topo de uma torre um 

conjunto de painéis térmicos solares que aquecem água gerando vapor, sendo esse vapor capaz 

de fazer rodar turbinas que associadas a alternadores produzem energia elétrica. Os painéis 

térmicos solares da torre captarão radiação solar refletida por um conjunto vasto de 

helióstatos, que são na prática espelhos de grandes dimensões motorizados para garantir a 

melhor incidência solar e rendimento do sistema. 

 

                                                 
12 Valores em GWh. 
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Figura 1.17 – Evolução da capacidade instalada em geração fotovoltaica nos Estados Unidos da América. 

 

A Figura 1.18, da Torresol Energy [19], representa esquematicamente e de modo simples o 

processo, identificando com numeração as várias fases: 

1. Captação e direcionamento da radiação solar com helióstatos, 

2. Bombagem de água fria para a torre, 

3. Receção da radiação solar e aquecimento da água a uma temperatura superior a 

500ºC, 

4. Tanque intermédio de armazenamento de vapor, 

5. Permutador de calor para alimentação de calor à turbina, 

6. Acionamento de turbina a vapor, 

7. Produção de energia por alternador, 

8. Transformador para adequação da tensão à rede de transporte. 

Existem algumas centrais térmicas solares em operação no sul de Espanha [17]  e diversas 

outras espalhadas pelo mundo [20], em especial na América Latina e Estados Unidos da 

América. 
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Figura 1.18 – Central térmica solar – esquema simplificado de processo. 

 

 

1.2.3 - Energia eólica 

A energia eólica consiste no aproveitamento do vento usando a energia cinética deste 

recurso para a produção de energia elétrica. Estas unidades de geração de energia são 

instaladas em terra, onshore, ou em plataformas sobre a água, offshore. 

Para o aproveitamento do vento, são usados aerogeradores equipados com turbinas eólicas 

dependendo a energia que conseguem gerar, para além da velocidade do vento, de diversos 

fatores técnicos tais como [13] [21]: o diâmetro das pás, o seu desenho aerodinâmico, a sua 

capacidade de orientação para o melhor ângulo de ataque e os sistemas de controlo de 

velocidade. Assim, a parte dos aerogeradores formada pelas pás, engrenagens e gerador 

adapta-se à direção e intensidade de vento de forma a que este rode as pás de forma eficiente, 

aproveitando toda a sua força. 

O desenho tecnológico dos aerogeradores tem vindo a evoluir de modo a aumentar a sua 

eficiência e disponibilidade. Vários programas de investigação estão em curso neste sentido, 

sendo o EPRI13 uma das entidades que tem promovido alguns projetos [22]. A Figura 1.19 [23] 

representa, de modo genérico, alguns dos aspetos dessa evolução. 

Os aerogeradores produzem habitualmente energia em corrente contínua, pela dificuldade 

de ajuste da rotação e consequentemente da frequência que eventuais alternadores teriam 

para sincronizar com a rede. A partir das correntes continuas geradas, a energia é ondulada e 

então injetada na rede. 

 

                                                 
13 EPRI – Electric Power Research Institute. 
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Figura 1.19 – Evolução do desenho tecnológico dos aerogeradores. 

O processo completo de geração de energia é composto por vários componentes, 

representados esquematicamente no diagrama da Figura 1.20 [23]. 

 

 

 
Figura 1.20 – Componentes do processo de geração de energia eólica. 

 

No seguimento ainda da Figura 1.18, a Figura 1.21 [24], representa-se a evolução media da 

altura das torres, do diâmetro do rotor e do fator de capacidade, ou seja, a sua eficiência14. 

A elevada altura das torres tem como objetivo que as turbinas sejam instaladas 

maximizando a exposição ao vento, tendo sempre atenção para estes ventos sejam previsíveis 

e regulares e os locais não sejam propícios a fenómenos climatéricos que possam prejudicar as 

instalações. Também, neste sentido são então procurados especialmente locais em pontos altos 

e linhas costeiras, para além de realizadas instalações offshore por serem pontos com 

predominância de vento. Atualmente, na Europa, as instalações offshore assumem já alguma 

relevância, principalmente no Reino Unido, Alemanha e Dinamarca. A WindEurope [21] estima 

                                                 
14 O fator de capacidade de uma unidade produtora representa a qualidade da fonte e da tecnologia 
implementada, sendo a relação entre a quantidade de energia entregue e a capacidade máxima de 
produção. 
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que os custos de produção offshore irão ser reduzidos substancialmente num futuro próximo, 

prevendo-se que venha a representar um papel central no mix de produção europeu. 

 

 

 
Figura 1.21 – Evolução do desenho dos aerogeradores e do fator de capacidade. 

 

A capacidade instalada de geradores de energia eólica tinha no final de 2016 uma 

capacidade total mundial [24] de 454,4 GW e em 2017 de 168,7 GW na Europa [25], sendo a 

distribuição geográfica apresentada no gráfico da Figura 1.24 [25]. 

Segundo a WindEurope [21] [25], a produção de energia com tecnologia eólica é 

presentemente a mais competitiva na Europa. No passado ano, de nova produção de 

eletricidade na Europa, a tecnologia eólica esteve representada em 44%, mais do que qualquer 

outra tecnologia. 

Relativamente à Peninsula Ibérica esta tecnologia tem apresentado uma forte expansão em 

termos de capacidade instalada como se pode verificar nas Figuras 1.22 [26] e 1.23 [17], 

atingindo atualmente valores totais a rondar os 5,3 GW em Portugal e 23,2 GW em Espanha. 
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Figura 1.22 – Evolução de capacidade instalada por fonte nos sistemas produtores no sistema elétrico 

português. 

 

 

 
Figura 1.23 – Evolução de capacidade instalada de energia eólica no sistema elétrico espanhol. 

 

A indústria eólica tem também um importante papel económico e social na Europa, sendo 

uma importante e crescente componente da sua indústria de base. Três dos cinco maiores 

fabricantes de turbinas mundiais são europeus. A indústria europeia vende aproximadamente 

40% das turbinas vendidas mundialmente, providenciando um dividendo de 35 mil milhões em 

exportação, com mais de 90% de parques offshore produzidos na Europa. Representa 

atualmente um total de mais de 72 mil milhões de euros em faturação, com 330 mil empregos. 

Em termos gerais, a tecnologia eólica transformou-se de um setor de nicho de mercado para 

uma das principais indústrias do setor, aumentando a sua capacidade competitiva e atraindo 

maior volume de investimento. 
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Figura 1.24 - Capacidade de energia eólica instalada na Europa em 2017 por região/país. 

 

 

1.2.3.1 - Influência da energia eólica no sistema elétrico 

A presença de energia eólica nos sistemas elétricos de energia tem impactos benéficos [27], 

diminuindo a necessidade de utilização de fontes não renováveis e também poluidoras. 

Reduzem-se deste modo os custos operacionais do sistema de energia, considerando que menos 

combustível será consumido através de sistemas de produção de energia convencionais e 

consequentemente também as emissões de produção. A energia eólica também tem um valor 

de capacidade para um sistema de energia. 

No entanto, possíveis impactos negativos terão que ser avaliados para garantir que eles não 

compensarão uma parte considerável dos benefícios e também para garantir a disponibilidade 

da operação do sistema. A previsibilidade limitada e as altas variações intertemporais da 

energia eólica causam um espectro completo de problemas, variando de desvios de frequência 

de prazo mais curto a problemas de balanceamento de longo prazo e envolvendo uma série de 

novos desafios e restrições adicionais para a operação do sistema da rede elétrica. Existe uma 

entidade com diversos grupos de trabalho que emitem com frequência estudos e publicações 

sobre a integração de energias renováveis nos sistemas elétricos, ver [28]. 

Habitualmente, a energia eólica é produzida em regiões normalmente descentralizadas em 

instalações que possuem baixa capacidade instalada individualmente, não justificando 

economicamente a sua ligação direta às redes de alta tensão como outros produtores de maior 

dimensão. Considerando a sua descentralização e exígua capacidade individual relativa, as 

instalações de energia eólica não podem ser por isso usadas para controlo de frequência e 

tensão da rede. 

No entanto, apesar da pequena dimensão de cada unidade produtora individualizada, o 

impacto na satisfação do consumo, considerando o sistema electroprodutor nacional e 
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espanhol, tem vindo a crescer e é já muito significativo, como se pode verificar pelas Figuras 

1.5 e 1.6 [3] [4] [17]. 

Como se verifica pelo gráfico da Figura 1.25 [25], a energia eólica na Europa também se 

apresenta atualmente muito relevante no mix de produção de energia pela sua importância 

relativa nos sistemas. De notar a manutenção da representatividade em Portugal, 

aproximadamente de 25% entre 2013 e 2017 [3] [25] e em Espanha a aproximar-se dos 19% [4] 

[17] [25]. 

 
Figura 1.25 – Produção de energia eólica na Europa em 2017 por região/país relativa ao mix de 

produção de energia. 

 

Também, de um modo geral tem ocorrido uma transição de tecnologias utilizadas na 

produção no sentido de diminuir o impacte com o ambiente. Na Europa, considerando o período 

de 2000 a 2017, esta transição está representada no gráfico da Figura 1.26 [25]. 
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Segundo a WindEurope [21] [25], a energia eólica suporta mais de 11% da procura de 

eletricidade na Europa. Em 2030, é esperado que este valor seja incrementado para cerca de 

25% e venha a ser a espinha dorsal do sistema elétrico europeu. 

Também, no enquadramento das energias renováveis, é de prever o reforço do papel da 

eólica. Considerando a presente e futura utilização de modo mais racional da água, devido à 

escassez crescente de água potável, utilizando os recursos com maior intensidade para o 

consumo humano, é de prever fortes limitações a curto prazo na operacionalidade das centrais 

hídricas para a produção de eletricidade [17] [29] [30] [31]. 

 

 
Figura 1.26 – Transição tecnológica da produção de energia elétrica na Europa no período de 2000 a 

2017. 

 

Em termos de contribuição da energia eólica para o sistema electroprodutor nacional, os 

gráficos da Figura 1.27 [14] apresentam, a título de exemplo, para 2015 três situações distintas: 

• À esquerda, no dia 30 de janeiro, ocorreu um máximo diário anual de energia 

injetada no sistema, 

• Ao centro, no dia 4 de outubro, ocorreu um máximo anual diário de contribuição 

da energia eólica para o mix energético nacional, 

• À direita, no dia 11 de novembro, ocorreu um mínimo anual diário de contribuição 

da energia eólica para o mix energético nacional. 

De realçar o forte contraste entre os valores máximos e mínimos ocorridos nos dias 4 de 

outubro e 11 de novembro, apesar das datas não estarem muito afastadas em termos temporais, 

o que revela a instabilidade da produção a partir deste tipo de recurso. 
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Figura 1.27 – Contribuições extremas da energia eólica para o sistema electroprodutor nacional. 

 

Para o sistema espanhol, no ano de 2017, a contribuição extrema dos produtores eólicos, 

hidráulicos e solares foi a representada no gráfico da Figura 1.2815 [4]. 

 

 
Figura 1.28 – Contribuições extremas da energia eólica, hídrica e solar em Espanha, durante 2017. 

 

Sendo uma das características da energia eólica a imprevisibilidade de disponibilidade de 

vento e, portanto, da disponibilidade de energia, facilmente se constatam situações em que 

há capacidade de produção em quantidade suficiente para o abastecimento das redes acrescida 

de uma disponibilidade em excesso de produção de energia eólica, gerando excedentes 

perdidos de produção. 

Para aproveitar esse excedente, foram criadas centrais de bombagem de água nos rios a 

jusantes das albufeiras das centrais hídricas que aproveitam essa energia para bombear em 

retorno água a essas albufeiras. 

A título de exemplo, utilizando o caso real de 1 de abril de 2014 [14], verificou-se uma 

situação de excedente de produção por disponibilidade inesperada de energia eólica. A procura 

                                                 
15 Valores em percentagem da produção total. 
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de energia era aproximadamente 4800 MW e existia produção total disponível na ordem dos 

6000 MW. A solução encontrada foi realizar o despacho para bombagem de 700 MW, exportando 

os excedentes 500 MW para Espanha, como se pode constatar na imagem da Figura 1.29 retirada 

de [14]. 

 

 

 

  
 

Figura 1.29 – Exemplo de utilização de produção de eólica não despachável. 
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Capítulo 2  

Mercados de Eletricidade 

Mercados de Energia e Correlacionados 

Antigamente, existia em cada país uma empresa (ou um grupo pequeno delas) que 

controlavam os negócios de energia em cada um deles e deles com outros. Normalmente, estas 

empresas teriam o monopólio do mercado e geriam-no conforme lhes fosse conveniente. 

Um mercado extremamente importante e com grande influência em todos os outros sempre 

foi o Petróleo [32], que a determinada altura passou a ser controlado pela OPEP, organização 

essa composta por países produtores do mesmo e que conquistou o mercado a empresas que se 

instalavam nesses países e retiravam rendimentos da extração do mesmo. Neste caso, havia 

motivações de cariz político e estratégico importantes. 

Aquando da queda de regimes como o da União Soviética, os mercados sofreram alterações 

com vista a se tornarem mais liberalizados. Essas alterações foram verificadas em vários 

campos como do mercado do gás natural, com começo nos Estados Unidos na década de 90, 

apesar de arrastado até aos dias de hoje e alargado já a Europa e Ásia ou como na indústria da 

eletricidade, iniciada nos países escandinavos e já replicada ao resto da Europa e também parte 

do continente americano. Ainda assim, passados já uns bons anos, qualquer mercado parece 

demasiado jovem e sem liquidez para uma avaliação com um bom grau de confiança. 

Analisando os mercados de energia [32] [33], conseguimos observar características que os 

tornam diferentes dos demais, exigindo abordagens diferenciadas. As maiores particularidades 

diferenciadoras são: 

• Existência de conjuntos derivados de energia específicos, desenvolvidos para gerir 

riscos associados ou apenas satisfazer procura. No entanto, produtos do mesmo 

tipo, aparentemente semelhantes e com o mesmo nome, como Futuros ou 

Forward, apresentam características especificas, diferentes de mercados mais 

tradicionais; 
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• Existência de especificidades da eletricidade como a incapacidade de 

armazenamento e transporte, ao contrário de outras formas e quantidades de 

energia, é também um fator a ter em consideração para a realização de 

transações neste mercado. Uma determinada potência contratada num 

determinado mercado, entregue numa determinada hora, dia, semana e assim por 

diante vai representar um valor diferenciado. 

Nos mercados de energia [32] conseguimos verificar a transação de diversos ativos, bastante 

diferentes na sua natureza e parece necessário fazer uma divisão dos mesmos em vários tipos. 

Num primeiro grupo incluímos os combustíveis como o petróleo, gás natural, carvão e derivados 

destes. Num segundo grupo, a eletricidade em si que, atendendo às características especificas 

mencionadas, apresenta grande complexidade. Por fim, também existe um mercado mais 

estranho, onde são por exemplo negociados aspetos relacionados com emissões gasosas, tendo 

este surgido num contexto complexo, mas natural, sendo uma consequência das necessidades 

e desafios dos mercados de energia de responder por exemplo a algumas restrições ambientais. 

Estes mercados foram abertos numa lógica de necessidade. Os mercados dos combustíveis 

foram abertos nos anos 80, tendo sido inaugurados para concorrência a nível grossista. 

Posteriormente, nos inícios dos anos 90, surgiram os mercados de eletricidade que estão então 

em permanente evolução desde essa altura a nível mundial, e levaram à criação dos mercados 

de novas matérias relacionadas com a produção de eletricidade, como por exemplo as 

emissões. 

Nos mercados de mercadorias físicas, existem atividades envolvidas e que tem influência 

no valor dos ativos para além dos valores dos investimentos. São elas a produção, a distribuição 

e o consumo. 

Usando como exemplo o caso do gás natural [32], a sua distribuição envolve a própria 

extração, através dos sistemas de recolha numa instalação de extração e transformação, 

seguido do seu transporte que pode ser efetuado por gasodutos ou navios que podem ter 

interfaces intermédias de passagem de instalações de liquefação, gaseificação e 

armazenamento até chegar às redes de distribuição e posteriormente aos consumidores. 

Também a energia elétrica seguia esse modelo visto ter grandes semelhanças no processo. 

Existem centrais produtoras que executam a geração da energia, um processo de transporte e 

distribuição por linhas com diversas instalações para diferentes tensões nas subestações e 

postos de transformação e finalmente os consumidores finais. 

Estas atividades eram geridas por entidades únicas que teriam controlo sobre grande parte 

das infraestruturas de um determinado local [34]. Naturalmente surgiram preocupações com 

possíveis monopólios dos mercados o que resultou na liberalização dos mesmos com 

regulamentos complexos que controlavam indiretamente os processos. 



 

Mercados de Energia e Correlacionados 

27 

Depois de se verificar uma grande ineficiência deste setor, que causava grandes 

preocupações, surgiu a necessidade de evolução para liberalização, evolução essa que 

acarretou uma separação de serviços e a criação de mercados regulados. 

 

Produção e Transporte de Eletricidade 

Focando a temática agora na produção de eletricidade e comparando o mercado desta com 

os mercados de combustíveis, notamos diferenças nas características físicas do produto. 

Como principal diferença, destaca-se a incapacidade de armazenamento em quantidades 

necessárias ao consumo, levando à necessidade de existência de mercados locais em tempo 

real para equilíbrio da oferta e procura, tendo sempre em consideração as disponibilidades das 

redes de transporte e distribuição, protegendo a sua integridade. 

Assim, destacam-se três tipos de atividades para o abastecimento de eletricidade: 

• Produção; 

• Transmissão; 

• Garantia do equilíbrio (serviços auxiliares). 

Apesar de existirem variadas formas de organizar estas atividades a nível mundial, sendo 

elas realizadas por entidades públicas ou privadas, é de evidenciar que todas apresentam um 

ponto comum: o Operador do Sistema. Este operador tem o papel de manter o sistema 

controlado e, pode ter mais ou menos funções, mas sempre com a estabilidade do mercado e 

rede no foco. 

 

Estruturas Primárias de Mercado 

Num olhar global pelos mercados elétricos existentes, conseguimos encontrar diferentes 

modelos baseados em dois tipos de estruturas [32] [33] [34]: 

• Contratos Bilaterais: transações assumidas pelas partes intervenientes no negócio 

e são independentes de quaisquer outras operações do mercado. Este tipo de 

mercado é usado como uma primeira aproximação à liberalização dos mercados16, 

mas ocasionalmente também em mercados liberalizados como o MIBEL. No caso 

dos mercados regionais americanos são as próprias empresas a assegurar o 

funcionamento do mercado e dos serviços deste. No caso do MIBEL, este mercado 

é assegurado pelo OMIP. 

                                                 
16 Por exemplo em alguns mercados regionais dos Estados Unidos como o Electric Reliability Council of 
Texas e o Florida Reliability Coordination Council. 
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• Leilão/Pool: tem como principal característica o estabelecimento formal dos 

preços através de um leilão público em que o preço fica definido por um sistema 

transparente de licitações. Existem muitos mercados com este método de 

estabelecer preços, entre eles o mercado nórdico (NORDPOOL), alguns 

americanos17, e o mercado ibérico (MIBEL). 

Existe um conjunto variado de produtos transacionados nos mercados de leilão que 

dependem de mercado para mercado, podendo ser transacionada energia ou serviços auxiliares 

de rede. Também, dependendo dos mercados, existem metodologias de negociação ou 

transação que podem estar configuradas de modo diferenciado. 

 

Mercados à Vista ou Spot 

Da categoria de mercados à vista, existem quatro tipos a considerar [32] [34]: 

• Mercado do dia seguinte (day-ahead): transaciona-se energia para entrega física 

no dia seguinte, sendo que cada período horário é transacionado separadamente; 

• Mercado para o dia (day-of): transaciona-se energia para entrega física no próprio 

dia. Cada período horário é transacionado separadamente, sendo transacionada 

também, até determinado momento, energia para as restantes horas do dia. Por 

exemplo, num mesmo mercado transaciona-se energia para as horas 5 a 24 do dia 

e no seguinte para as horas 8 a 24, sendo que as horas 5, 6 e 7 foram 

transacionadas no primeiro mercado referido; 

• Mercado para a hora (hour-ahead): transaciona-se energia para entrega física na 

hora subsequente ao momento negocial; 

• Mercado em tempo real (real-time): transaciona-se energia para ajuste de desvios 

da realidade para a energia previamente transacionada nos mercados anteriores. 

A existir, este mercado é sempre complementar aos referidos antes. 

Como é percetível, existem mercados com mais do que um tipo de transação de energia à 

vista possível [32]. Esses são denominados “mercados multisettlement” e aparecem em 

situações normais nos mercados liberalizados. Tem normalmente entidades independentes que 

os regulam e, para o caso do Mercado Ibérico, essa entidade é o OMIE [35], organização que se 

encontra sediada em Espanha e regulada pela CNMV18. 

 

                                                 
17 Como são exemplo o New York Intrastate Access Settlement Pool e o New England Power Pool. 

18 CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
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Mercados a Prazo 

Os mercados de energia a prazo [32] [33] [34] são mercados nos quais as partes envolvidas 

nos contratos estabelecem condições para entrega e receção de energia em datas futuras. Esse 

futuro pode ser próximo (uma semana, um mês) ou um pouco mais afastado no tempo (um 

trimestre ou anos). 

Este tipo de mercados pode funcionar segundo três conceitos: 

• Mercado em bolsa (exchange-based): trata-se de um mercado de futuros que 

normalmente funciona em regime de leilão anónimo na bolsa de valores, leilão 

esse regulado por entidades supervisoras independentes. É permitida a licitação 

dos contratos de compra ou venda de energia de forma anónima por parte dos 

intervenientes sendo que cada comprador encontra e contrata sempre a melhor 

oferta de venda em leilão. É uma forma transparente de negociação, existindo 

em abundância em mercados liberalizados espalhados pelo mundo, sendo o MIBEL 

um exemplo, tendo Futuros transacionados pela bolsa OMIP que é regulada pela 

CMVM19; 

• Mercado Bilateral: geralmente funciona com apoio de um corretor em regime 

OTC20 sendo transacionados contratos Forward em que é definida uma carga 

horária com eventual identificação de pontos de entrega por nó da rede, para um 

período pré-determinado. Este tipo de mercado pode não ser mediado por 

qualquer corretor, sendo nesse caso a negociação feita por contato direto entre 

as partes. 

• Mercado baseado em Market Makers: a negociação é gerida por um Market Maker 

que proporciona e disponibiliza cotações de compra ou venda de mercado, 

gerindo e criando as condições para esse mercado se estabelecer (proporcionando 

liquidez). Este Market Maker está sempre presente em cada transação e funciona 

como árbitro das mesmas. Os contratos que se estabelecem são contratos de 

Opção ou Forward, funcionando o sistema de acordo com regras previamente 

estabelecidas e contratualizadas. Devido à dificuldade de encontrar liquidez para 

estes mercados, não houve historicamente grande sucesso ao tentar estabelecê-

los21. 

Como referido atrás, a transação de contratos de eletricidade não pode ser tratada como 

transação de outra qualquer mercadoria. Assim sendo, a existência de mais variedades de 

                                                 
19 CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 

20 OTC - Over the Counter, negociação fora da bolsa de instrumentos financeiros oficialmente instituída. 

21 Exemplos passados dessas tentativas são o EnronOnLine ou o UBS Warburg Energy. 
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produtos comercializados nos mercados de eletricidade é normal, sendo que o estudo destes 

mercados se torna mais complexo e difícil de ser efetuado. 

É frequente verificar contratos com diferentes designações e configurações para diferentes 

horas do dia, dias da semana e/ou meses do ano, sendo exemplo disso: 

• Horas de vazio (off-peak power): horas selecionadas nas quais historicamente 

ocorrem consumos de menor quantidade de energia, sendo normal encontrar 

valores de preço de energia menos elevados do que a média ou não estar previsto 

atingir limites ou deslastre de cargas; 

• Horas fora de vazio (on-peak power): horas selecionadas nas quais historicamente 

ocorrem consumos de maior quantidade de energia, sendo então normal 

encontrar valores de preço de energia mais elevados do que a média ou estar 

previsto o risco de limitação ou deslastre de cargas. 

 

Serviços Auxiliares e Mercados Específicos 

Como referido anteriormente, atingir-se um equilíbrio entre a oferta e a procura da 

produção e das cargas de energia em todos os pontos da rede é estritamente necessário no 

sentido de garantir integridade constante ao sistema [32] [33] [34]. Este aspeto leva à 

necessidade de manter alternativas de reserva para equilibrar possíveis variações 

momentâneas na produção ou carga e cada mercado tem uma forma de lidar com este 

requisito. 

 Existem casos em que essa necessidade é satisfeita com exigência aos produtores de 

disponibilidade de parte da sua capacidade total de produção das suas unidades em serviço 

[32]. Significa isto que nunca a produção de uma determinada unidade será a máxima 

capacidade desta, exceção feita caso o Operador de Sistema desse mercado o exija numa forma 

de equilibrar o sistema em emergência. 

Outra solução encontrada para satisfazer esta necessidade foi a criação de um mercado 

para fornecimento desses serviços. Assim, o produtor tem opção de utilizar a sua capacidade 

de produção disponível para mercado ou para estes mercados auxiliares. 

 

Mercados de Capacidade Instalada 

Respondendo à necessidade de análise da capacidade física de cumprimento de contratos 

de produtores e redes envolvidas em trocas comerciais, surgiram mercados que são geridos 

com base na capacidade de produção disponível e capacidades de transmissão e entrega de 

energia da rede, bem como infraestruturas que são associadas a estas três características da 

rede. São conhecidos por “Mercados de Capacidade Instalada” [32]. 
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Assim sendo, é garantido que neste tipo de mercados os contratos realizados a prazo podem 

ser satisfeitos efetuando apenas ajustes de curto prazo através de serviços auxiliares e, para 

garantir essa capacidade, estes mercados tem como requisito uma capacidade superior ao do 

pico de carga estimado ou contratado. Essa sobre-capacidade difere entre mercados e existem 

previsões de receitas adicionais para remunerar essa capacidade de reserva, diferindo também 

regras de licitação, cobertura ou períodos de negociação entre outros aspetos estruturais dos 

mesmos. 

 

Mercados Espaciais 

Todos os mercados falados e analisados têm por base uma inexistência de restrições 

relativamente a pontos de produção e de consumo na rede. Contudo, o desafio máximo de 

organização de mercados de eletricidade é garantir a entrega de uma quantidade suficiente de 

energia a todos os pontos da rede, situação essa que é agravada por existir necessidade de um 

equilibro entre oferta e procura em qualquer ponto da rede. Caso o sistema de transporte não 

tenha capacidade de encaminhar energia onde esta for necessária nada importa existir 

disponibilidade de produção e assim sendo, o congestionamento de linhas pode levar a 

diferenças de custo significativas entre os diferentes pontos da rede. Não se reconhecendo as 

diferenças de preços, podem-se gerar insuficiências na rede que podem ser significativas, 

motivando assim o desenvolvimento desenvolvimentos de sistemas que permitam essa 

diferenciação dos preços, consoante os locais. 

Os mercados espaciais [32] [33] surgem estão nesta perspetiva sendo as maneiras mais 

populares de fazer a diferenciação efetuados com preços por zona geográfica, Mercados Zonais, 

ou com preços nodais e direitos de transmissão, Mercados Nodais. 

Um problema que pode ser comum aos vários tipos de mercados espaciais é o de estimular 

a criação de um poder de mercado local exercido por grupos de entidades, ou seja, com 

capacidade de controlar preços, organizando-se assim o mercado num modo subversivo. 

Contudo, existem clausulas de dever de fiabilidade que podem ser implementadas, como 

multas ou indemnizações caso estas situações aconteçam ou exista grande possibilidade 

acontecer22. 

  

                                                 
22 A exemplo do que acontece no já referido Californian Independent System Operator nos Estados 
Unidos. 
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Mercados de Emissões 

As alterações climáticas são algo que incontestavelmente se deve combater. Tem existido 

grandes mudanças no planeta relacionados com aquecimento global provocado por um 

exagerado volume de emissões de gases por parte de diversas atividades do ser humano e tem 

existido alguns avanços no combate e incentivo ao seu controlo. O mais importante passo nessa 

luta foi dado com a adesão ao Protocolo de Quioto em 1997, entretanto expirado em 2012, 

seguido pelo Acordo de Paris [36] adotado em 2016, que correspondem ao compromisso de 

vários países de redução de emissões de gases, acordando estes no estudo e implementação de 

vários métodos para o atingir deste objetivo final, sendo que também aumentariam o controlo 

destas emissões para garantir o acordado por todos os países envolvidos23. 

 

2.9.1 - Estimativas e cálculo de emissões de CO2 

Em termos de estimativas de emissões, os gráficos da Figura 2.1 apresentam a previsão da BP 

[2] relativamente ao assunto. No gráfico à esquerda são apresentados três possíveis cenários, 

todos eles considerando a transição para o estipulado no Acordo de Paris [36], em várias 

velocidades de implementação das medidas. À direita os resultados são apresentados 

descriminados por setor de atividade, comparados com o cenário mais pessimista, representado 

a azul no gráfico da esquerda. 

No gráfico da Figura 2.2 [14] é apresentada uma outra estimativa, com resultados 

semelhantes, mas em que são comparadas as emissões de CO2 com a produção de eletricidade. 

 

 

 
Figura 2.1 – Emissão mundial de CO2 em três possíveis cenários, todos eles considerando a transição 

para o estipulado no Acordo de Paris. 

 

                                                 
23 No entanto, ainda recentemente, um dos países responsáveis por fortes emissões mundiais, os Estados 
Unidos da América pela voz do seu presidente Donald Trump, informou da sua intenção de 
incumprimento do Acordo de Paris [33] 
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Figura 2.2 – Emissão mundial de CO2 comparada com a produção de energia elétrica. 

 

Segundo a REN [3], as emissões de CO2, em 2016 e 2017, pelas centrais térmicas em Portugal 

é a apresentada na Figura 2.3. 

 

 

 
Figura 2.3 – Emissão nacional de CO2 nas centrais térmicas a carvão e a gás natural. 

 

A RED Eléctrica de España anunciou em [4] o gráfico da Figura 2.4, relativamente a Espanha. 

 

 

 
Figura 2.4 – Emissão de CO2 em Espanha nas centrais térmicas. 
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De notar a forte componente de emissão gerada pelas centrais a carvão. 

Segundo a Galp Energia, as emissões de CO2 para cada tipo de combustível por eles 

comercializado é a representada na Figura 2.5 [37]. 

 

 
Figura 2.5  – Equivalências energéticas e fatores de emissão de CO2

24. 

 

No sentido de percecionar melhor a emissão de CO2, considerando uma melhor avaliação 

do impacte da produção de energia por tecnologia térmica, pode desenvolver-se uma 

metodologia de cálculo considerando a estequiometria das reações de combustão. Sabendo 

então que a combustão é uma reação química que pode ser representada por: 

 
combustível + O2 → CO2 + H2O + massa residual + energia ( 2.1 ) 

 

e conhecendo-se a composição do combustível e o rendimento do processo de queima, 

podemos determinar por cálculo, a emissão de CO2. 

Assim, por exemplo, para o caso de uma central de ciclo combinado a gás natural, com 

rendimento na ordem dos 60%, a combustão para cada MWh de energia produzida corresponde 

à emissão de 350 kg de CO2. 

Por simplificação, podem usar-se os valores da Figura 2.5, atrás exposta. 

Também por simplificação se pode usar o gráfico da Figura 2.6 [38] que apresenta as 

emissões para várias centrais em Portugal. Consultando este gráfico, por exemplo para o caso 

de centrais a carvão é de esperar uma emissão na ordem dos 850 kg/MWh. 

 

                                                 
24 Note-se que o gráfico apresenta valores de emissão de CO2 em kg/GJ e não considera a perda de 
rendimento na combustão. 
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Figura 2.6 – Comparação dos valores médios de emissão de CO2 em diversas centrais térmicas 

portuguesas com diferentes tecnologias. 

 

2.9.2 - Redução de emissões 

Com as emissões de CO2, de óxidos de azoto e de enxofre a sofrerem um apertado controlo 

por parte dos países a nível mundial, surgiu a necessidade de criar mercados que permitisse 

negociar as quantidades de emissões que se produz. Legislações internacionais estabeleceram 

limites nacionais para essa quantidade e atribuíram créditos a produtores de energia que, numa 

ideia de otimização da utilização de recursos, estão autorizados a trocar esses créditos 

concedidos, que mais não são que cotas de emissão dos gases referidos. 

Este mercado é então nada mais do que mais uma ferramenta disponível para se garantir a 

conformidade das emissões dentro dos limites estipulados. 

Tecnicamente, as formas de controlo de emissões passam pela utilização de filtros, pela 

simples decisão operacional de alteração de combustíveis utilizados pelas unidades ou até 

mesmo pela menor utilização das mesmas, cabendo aos produtores a decisão de tentar reduzi-

las ou ir a mercado obter créditos que lhes permitam produzi-las. 

 

Índices de Preços 

Para uma avaliação rápida da tendência de evolução dos preços e cargas de mercado são 

utilizados índices de preços que associam valores representativos desse mercado recorrendo a 

metodologias de cálculo pré-determinadas. 
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2.10.1 - Índices de preços MIBEL 

Para o Mercado Ibérico de eletricidade, foi preciso obter referências fiáveis e consistentes 

de maneira a que fossem facilitadas as análises às negociações de derivados neste mercado e, 

nesse sentido, o OMIP [39] calcula e divulga índices de eletricidade, representando assim o 

comportamento dos preços ao longo do tempo. Foi necessário cobrir dois tipos de condições de 

mercado e nesse sentido o OMIP divulga os dois tipos de índices para cada índice geral: o “Base 

Load” e o “Peak Load”. 

Estes índices são calculados com base nos preços marginais horários formados no mercado 

diário do Mercado à Vista gerido pelo OMIE [35], para as zonas espanhola e portuguesa do MIBEL, 

respectivamente: 

• Preço marginal horário do sistema espanhol e 

• Preço marginal horário do sistema português. 

 

 

2.10.2 - Índices Dow Jones 

Também para o caso dos Estados Unidos da América uma importante companhia, 

responsável pela publicação de índices de diversos mercados, a Dow Jones & Company [40] 

publica, para serem usados como referência, os Dow Jones U.S. Daily Electricity Indexes, que 

são calculados considerando médias diárias pesadas dos preços e volumes de todas as 

transações de eletricidade relacionadas envolvidas. 

Os cálculos consideram as transações de potência de áreas geográficas específicas dos 

Estados Unidos da América e cada um dos índices fornece um claro indicador do mercado spot 

OTC de uma determinada região25. 

A divulgação de dados utilizados nos cálculos dos índices é confidencial e auditada antes 

da utilização dos mesmos, permitindo este procedimento à Dow Jones ser a terceira parte a 

fazer a auditoria aos dados, garantindo a sua solidez. Sendo confidencial, garante a privacidade 

das informações dos participantes e incentiva-os a fornecer os dados mais fidedignos, trazendo 

credibilidade ao trabalho. 

 

                                                 
25 Para possibilitar o cálculo e a publicação destes índices, os participantes dos mercados fornecem à 
Dow Jones, diariamente, informação relativa aos preços e volume das suas transações. 



 

 

Capítulo 3  

Mercado Ibérico de Eletricidade 

O Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) [41] [42] é uma iniciativa dos Governos dos países 

da Península Ibérica, Portugal e Espanha, para construir um mercado interno de eletricidade. 

Com a sua criação, passou a ser possível a aquisição de energia elétrica num regime de livre 

concorrência por parte de qualquer consumidor a qualquer produtor/comercializador que 

exerça a sua atividade em Portugal ou em Espanha. 

Os seus objetivos são: 

• Desenvolver o mercado de eletricidade de ambos os países, implementando um 

preço único para ambos; 

• Estruturar o mercado com base em princípios de transparência, livre 

concorrência, objetividade, liquidez, autofinanciamento a auto-organização; 

• Permitir a todos os participantes o livre acesso ao mercado, com condições de 

igualdade de obrigações e direitos, objetividade e transparência; 

• Favorecer a eficiência económica das empresas do sector elétrico, incentivando a 

concorrência livre entre elas; 

• Beneficiar os consumidores de eletricidade dos dois países intervenientes do 

mercado, integrando-os nos respetivos sistemas elétricos. 

Depois de ultrapassadas várias barreiras burocráticas, como por exemplo a reciprocidade 

de tratamento dos Agentes Ibéricos no mercado, sendo que um interveniente (produtor, 

consumidor ou outro) que fosse reconhecido por um país e autorizado por este de fazer parte 

do mercado seria automaticamente autorizado pelo outro, e serem criadas bases necessárias 

para a cooperação entre os dois países, foi também necessário criar infraestruturas de 

transporte e articulação da planificação energética e das redes de transporte existentes.  

Foi também necessário definir um modelo de organização, que assentou na existência de 

um Operador de Mercado Ibérico (OMI), e modelos de sustentação económico do mesmo, definir 

condições económicas de participação no mercado, condições de acesso às interligações e o 

grau de abertura do mercado bem como definir mecanismos de regulação, consulta, supervisão 
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e gestão do mercado e elaborar um regime jurídico relativo, por exemplo, a infrações e 

sanções. 

Como princípios gerais do Mercado Ibérico estão definidos cinco principais: Anonimato, 

significando que nenhum dos participantes dos mercados tem qualquer informação sobre 

identidades compradoras ou vendedoras, transparência, sendo que todas as Ofertas de compra 

ou venda são públicas para os participantes do mercado, liquidez, definida, por exemplo, pelo 

grande número e volume dos contratos negociados, contraparte central, sendo que todas as 

operações realizadas são garantidas, e garantias de liquidação, sendo exigidas pelo Operador 

de mercado garantias mínimas segundo regras previamente estabelecidas aos Agentes e 

estabelecido limites rígidos de negociação. 

Neste último princípio de garantia de liquidação e no que toca a limites teóricos de cada 

Agente, estes são estabelecidos tendo em conta os seguintes pontos: 

• Localização da sede do Agente, 

• Tipo de participação e registo do Agente, 

• Previsão de compras no mercado diário, no prazo de 11 dias, 

• Previsão de vendas no mercado diário, no prazo de 11 dias, 

• Previsão de compras no mercado intradiário, no prazo de 11 dias, 

• Previsão de vendas no mercado intradiário, no prazo de 11 dias, 

• Preço máximo expectável pelo Agente para aquisição de energia e 

• Energia máxima que o Agente pretende adquirir ou vender num só dia de 

mercado. 

 

Agentes 

3.1.1 - Produtores 

Os produtores são, obviamente, uma parte fundamental pois, como o nome indica, 

produzem o produto para o qual foi criado o mercado. Existem dois tipos de produtores com 

obrigações e direitos diferentes: os regulares e os de regime especial.  

No sentido de exercerem a sua atividade, os Produtores devem requerer uma autorização 

relativa às instalações de produção de que são proprietários. 

No caso de serem produtores em regime especial, para além de serem obrigados a obter a 

autorização referida, devem requerer que sejam considerados numa das modalidades previstas 

para o regime especial. 

A regulamentação existente exige o registo administrativo das instalações de produção de 

eletricidade. 

Ao ser efetuado o referido registo, devem ser descritas as principais características das 

instalações de produção de eletricidade, como, entre outros, o combustível e tecnologia 
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utilizados e a potência da instalação. Devem igualmente constar no registo das instalações em 

regime especial os Agentes Externos vendedores. Para o efeito, o registo é dividido nas 

seguintes secções: 

• Secção I: Produtores de eletricidade numa base regular; 

• Secção II: Produtores de eletricidade em regime especial e 

• Secção III: Agentes Externos. 

Existem duas fases de registo de produtores sendo a primeira uma de pré-registo, para pré-

avaliação pelas entidades responsáveis, e a outra de registo, exceto para as instalações de 

potência inferior a 1 MW, em que é exigível apenas a primeira etapa. 

Indo ao encontro do legislado, os Produtores de energia elétrica de regime especial, com 

uma potência inferior a 50 MW poderão apresentar voluntariamente Ofertas ao Operador do 

Mercado pela energia excedentária para cada período de programação, quer diretamente, quer 

através de um Agente Vendedor. Aqueles cuja potência for inferior a 1 MW deverão apresentar 

as suas Ofertas no mercado através de um Agente Vendedor. 

O Agente Vendedor poderá ser Agente do Mercado onde vai negociar a energia do seu 

representado, e para isso deverá cumprir com os requisitos e procedimentos estabelecidos. No 

entanto, se o sujeito que represente for Agente do Mercado diário de produção não será 

necessário que o Agente Vendedor se acredite como tal. Este Agente poderá então apresentar 

as Ofertas pelo conjunto das instalações de regime especial que representa, agrupadas em uma 

ou várias unidades de Oferta, sem prejuízo da obrigação de desagregar por Unidades de 

produção as Ofertas casadas. 

 

3.1.2 - Comercializadores 

A comercialização de eletricidade é uma atividade que, como acontece com a produção, é 

exercida em livre concorrência. 

Para exercer esta atividade, as empresas comercializadoras têm de obter autorização 

administrativa correspondente. 

Os Comercializadores que decidam estender a sua atividade aos SEIE26 poderão operar de 

maneira similar à dos Agentes estabelecidos, mediante a aplicação às suas aquisições do preço 

horário final médio dos comercializadores no mercado de produção peninsular. 

A legislação obriga, para além do que está definido para as instalações de produção, à 

criação ao registo administrativo de Distribuidores, Comercializadores e Consumidores 

Qualificados. 

Este registo apresenta na sua estrutura as quatro seguintes secções: 

• Primeira Secção: Distribuidores; 

• Segunda Secção: Comercializadores; 

                                                 
26 SEIE – Sistema Eléctrico Insular y Extra Peninsular. 
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• Terceira Secção: Consumidores Qualificados e 

• Quarta Secção: Agentes Externos. 

Para os Comercializadores, o procedimento de inscrição compreende uma fase de inscrição 

prévia e uma fase de inscrição definitiva, como acontece para os Distribuidores. 

Inicialmente, os Comercializadores só podiam comprar a energia elétrica que precisassem 

para as suas vendas no mercado organizado, que vendiam exclusivamente aos Consumidores 

que tinham conseguido a condição de Qualificados, e aos compradores estrangeiros. No 

entanto, atualmente é permitido que adquiram eletricidade no mercado de produção, 

diretamente nas empresas vendedoras estrangeiras ou nos Produtores nacionais. Os 

Comercializadores podem assim vender energia aos Consumidores, mas também a outros 

Comercializadores ou ainda integrar-se nos mercados diários ou intradiários existentes. 

Também à semelhança dos Produtores, os Comercializadores podem atuar como Agentes 

Vendedores para o agrupamento de Ofertas de venda do regime especial. 

 

3.1.3 - Distribuidores 

Ao contrário dos Agentes já referidos, a atividade de distribuição é exercida em regime 

regulado, por sociedades comerciais e tem por objeto a transmissão de energia elétrica desde 

as redes de transporte até aos pontos de consumo, bem como a venda da eletricidade aos 

consumidores à tarifa publicada. 

Os Distribuidores deverão ter as suas instalações de distribuição autorizadas, conforme a 

legislação que regula as atividades de transporte, distribuição, comercialização, fornecimento 

e procedimentos de autorização de instalações de energia elétrica. Os candidatos a 

Distribuidores deverão demonstrar o cumprimento de determinadas condições de capacidade 

legal, técnica e económica. 

Os Distribuidores devem inscrever-se, tal como os Comercializadores e Consumidores 

Qualificados, sendo o procedimento de inscrição similar ao dos Produtores e Comercializadores. 

Os Distribuidores de energia elétrica apresentarão Ofertas de aquisição de energia na 

quantidade necessária para o fornecimento dos seus clientes, a uma tarifa não coberta, 

mediante sistemas de contratação bilateral com entrega física. Estas Ofertas de aquisição de 

energia elétrica deverão incluir a quantidade de energia solicitada, a identificação do Agente 

e o período de programação ao qual se refere a Oferta, ao preço máximo fixado nas regras do 

mercado diário e intradiário de produção de energia elétrica. 

Caso os Distribuidores pertençam aos territórios extra peninsulares e insulares, estes terão 

um tratamento similar ao dos Distribuidores que operam no sistema peninsular, devendo-se 

valorar as suas aquisições ao preço horário final médio dos Distribuidores no mercado de 

produção peninsular. Os Distribuidores apresentarão Ofertas de venda de energia específicas 

para a parte de energia que estiverem obrigados a adquirir ao regime especial não coberto, 

mediante sistemas de contratação bilateral com entrega física. 
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3.1.4 - Consumidores finais 

Os Consumidores podem continuar a consumir à tarifa integral ou, se preferirem, podem 

adquirir livremente a energia elétrica, indo diretamente ao mercado, comprando a um 

Comercializador ou subscrevendo um contrato bilateral com qualquer sujeito do mercado de 

produção. 

Para o caso dos consumidores dos territórios extra peninsulares, está definido que estes 

poderão adquirir a energia à tarifa, nas condições previstas para o sistema peninsular, aos 

Comercializadores autorizados em cada SEIE, ou diretamente. A energia adquirida será objeto 

de liquidação ao preço horário final médio dos Consumidores Qualificados no mercado de 

produção peninsular. 

Os Consumidores que pretenderem adquirir energia elétrica no mercado de produção 

organizado ou diretamente de um sistema extra peninsular ou insular para o seu próprio 

consumo, deverão inscrever-se, a menos que desejem realizar compras de energia diretamente 

aos Comercializadores ou mediante contratos bilaterais. 

 

Operador do Mercado Ibérico 

O Operador do Mercado assume a gestão do sistema de Ofertas de compra e venda de 

energia elétrica no mercado diário. 

Corresponde ao Operador do Mercado, a realização de todas aquelas funções derivadas do 

funcionamento do mercado diário e do mercado intradiário de produção de energia elétrica, 

assim como realizar as atividades de liquidação. 

Adicionalmente, o Operador de Mercado deverá conduzir as tarefas para a aplicação da 

liberalização elétrica nos sistemas insulares e extra peninsulares. 

Como desenvolvimento dessas missões gerais, é atribuída ao Operador do Mercado as 

funções que se seguem: 

a) Relativamente ao funcionamento dos Mercados: 

• A receção das Ofertas de venda emitidas para cada período de programação pelos 

diferentes sujeitos que participam no mercado diário e intradiário de energia 

elétrica; 

• A receção das Ofertas de aquisição de energia; 

• Receber dos sujeitos que participam nos mercados de energia elétrica a 

informação necessária a fim de que a sua energia contratada seja tomada em 

consideração para o encontro de Ofertas e para a prática das liquidações que 

sejam da sua competência; 
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• A receção das garantias que sejam exigíveis. A gestão destas garantias poderá ser 

realizada diretamente ou através de terceiros autorizados; 

• A realização do encontro de Ofertas de venda e de aquisição partindo da Oferta 

mais barata até igualar a procura em cada período de programação; 

• A determinação dos diferentes preços da energia resultantes do encontro de 

Ofertas no mercado diário e intradiário de energia elétrica para cada período de 

programação e a comunicação a todos os Agentes envolvidos; 

• A liquidação e a comunicação dos pagamentos e cobranças que se deverão 

realizar em virtude dos preços da energia resultantes do encontro de Ofertas e de 

outros custos que regulamentarmente se determinem; 

• Comunicar ao Operador do Sistema as Ofertas de venda e de aquisição de energia 

elétrica, realizadas pelos distintos sujeitos que participam no mercado da energia 

elétrica da sua competência, para cada um dos períodos de programação; 

• Comunicar ao Operador do Sistema todas as altas, baixas e modificações de 

Agentes e, no seu caso, unidades de Oferta, com a antecedência suficiente para a 

adequada atualização dos sistemas de informação; 

• A definição, desenvolvimento e operação dos sistemas informáticos necessários 

que garantam a transparência das transações que se realizem no mercado diário e 

intradiário de produção; 

b) Relativamente aos sistemas elétricos insulares e extra peninsulares: 

• Cumprimento de procedimentos específicos; 

c) Relativamente às Regras do Mercado e ao Contrato de Adesão: 

• Cumprimento dos processos burocráticos relacionados; 

d) Relativamente à Informação aos Agentes de Mercado: 

• A comunicação aos titulares das Unidades de produção, assim com aos 

Distribuidores, Comercializadores, Consumidores Qualificados, Agentes Externos e 

aos operadores do sistema elétrico no âmbito do Mercado Ibérico da Eletricidade 

dos resultados do encontro de Ofertas; 

• Pôr à disposição dos Agentes dos mercados diário e intradiário de produção, a 

informação relativa às operações casadas e às Ofertas de venda e aquisição não 

casadas, em cada uma das sessões do mercado diário e intradiário; 

• Garantir o segredo da informação de carácter confidencial que lhe tenha sido 

posta à sua disposição pelos Agentes do Mercado diário e intradiário de produção, 

de acordo com as normas aplicáveis; 

• Comunicação aos Agentes da informação relevante que afete à formação dos 

preços nos mercados organizados do MIBEL; 

e) Relativamente à informação a Terceiros: 

• Publicar a informação relevante e obrigatória sobre a evolução do mercado; 
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f) Relativamente aos Princípios de Independência, Transparência e Objetividade: 

• Cumprimento dos processos de garantia relacionados; 

g) Informação referente a normas comuns para o mercado interno da eletricidade: 

• Cumprimento da Legislação e Diretivas em vigor. 

Foram também acordadas duas estruturas entre Portugal e Espanha para terem a 

responsabilidade de gerir os mercados. Essas duas estruturas seriam então: 

• OMIP [43] (Polo Português), com responsabilidade sobre a gestão dos mercados a 

prazo; 

• OMEL [44] (Polo Espanhol), com responsabilidade sobre a gestão dos mercados 

diário e intradiario. 

 

OMIP 

O OMIP [43] é a entidade que é responsável pela gestão da organização do Polo Português 

do MIBEL, realizando também a gestão do mercado de derivados do MIBEL. 

Esta entidade tem como objetivos principais: 

• Contribuir para o desenvolvimento do Mercado Ibérico de Eletricidade, dando 

condições a todos os participantes para serem competitivos; 

• Promover preços de referência ibéricos, sendo assim possível verificar a 

maturidade do MIBEL; 

• Fornecer aos clientes instrumentos eficientes de gestão do Risco, permitindo que 

empresas com know-how no domínio da gestão de risco entrem nesse processo; 

• Superar limitações do mercado OTC, considerando serem mercados 

complementares e sendo efetuadas coberturas de posições assumidas neste. 

No sentido de atingir estes objetivos, esta entidade gestora, responsável pela Plataforma 

de Negociação do Mercado de Derivados, tem várias funções a desempenhar: 

• Admissão de participantes do mercado; 

• Definição e listagem de contratos e respetiva negociação; 

• Divulgação de informações relativa ao mercado a prazo ao público em geral e, 

mais em particular, a participantes do mercado como é exemplo o Boletim de 

Mercado; 

• Supervisão do funcionamento de mercado, coordenado com as Entidades de 

Supervisão; 

• Promoção do registo das operações; 

• Execução dos poderes disciplinares relativos a membros. 

No OMIP existe apenas um tipo de membro, denominado Membro Negociador, que tem como 

função única negociar posições. 
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Na Plataforma do OMIP negoceiam-se contratos de Futuros ou Swap sendo todos os 

elementos dos contratos normalizados com aspetos como volume, ativo subjacente e variação 

mínima de preço. 

As operações realizadas no OMIP são inscritas em contas de negociação e registadas em 

contas de compensação pelas quais se realiza a liquidação financeira dos contratos. 

Durante o período de negociação, é possível efetuar operações de gestão de risco de 

Mercado operando com contratos de futuros de séries diferentes, anulando ou minimizando 

riscos, sendo também possível efetuar esse procedimento numa posição num contrato que se 

encontre em período de entrega. 

 

OMEL 

O OMEL [44] é a entidade estrutural do OMIE [35] responsável pelo mercado spot de 

eletricidade, efetuando a gestão do mesmo. 

Neste mercado efetuam-se transações dos Agentes já referidos, sendo que existem 

diferentes processos que o OMEL tem de por em prática: mercado diário, mercado intradiário, 

solução de restrições e serviços complementares e gestão de desvios. 

 

3.4.1 - Mercado diário 

O mercado diário é o mercado no qual se realizam grande parte das transações. Este tem 

por objetivo efetuar-se as transações de energia elétrica para o dia seguinte, mediante 

apresentação de Ofertas de venda e aquisição por parte dos Agentes de mercado. O resultado 

garante que não se supere capacidades máximas de interligação considerando também 

contratos bilaterais físicos. 

Para participação neste mercado, os vendedores de energia elétrica estão obrigados a 

aderir às suas regras do funcionamento, assinado um contrato de adesão. Uma vez aceites, 

poderão apresentar propostas ao Operador de Mercado e estas serão incluídas no processo de 

concertação com efeitos para a programação diária, correspondente ao dia seguinte ao do dia 

de encerramento da receção de Ofertas da sessão e compreenderá vinte e quatro períodos 

horários de programação consecutivos (vinte e três ou vinte e cinco períodos em dias de 

mudança horária). 

As Unidades de produção disponíveis que não realizaram contratos bilaterais devem 

apresentar Ofertas no mercado diário. Excluídas desta obrigação estão as Unidades inferiores 

a 50 MW que poderão fazê-lo apenas para os períodos que acharem oportuno. Contudo, para 

os Produtores em regime especial existe alternativa de apresentar Ofertas ao mercado e manter 

o seu direito aos prémios estabelecidos para o regime em que estão inseridos, podendo também 

apresentar Ofertas de venda de energia os Agentes Externos que possuam autorização para tal. 
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Entende-se por Unidade de produção cada grupo produtor, seja, grupo térmico, central de 

bombagem pura, Unidade de gestão de centrais hidráulicas ou Unidade de gestão de conjuntos 

de aerogeradores de um parque, que forneça a sua energia a um nó da rede. 

Os compradores poderão apresentar Ofertas de aquisição de energia elétrica no mercado 

diário uma vez concluída a inscrição no registo administrativo correspondente e a adesão às 

regras de funcionamento do mercado. A atuação dos diferentes Agentes compradores é a 

seguinte: 

• Agentes externos podem participar no mercado organizado ou assinar contratos 

bilaterais com produtores ou com consumidores qualificados nacionais; 

• Comercializadores vão a mercado para adquirir energia para vender aos 

consumidores, sendo que existem dois tipos de comercializadores: 

• Comercializados regulados dirigem-se a mercado com o objetivo de adquirir 

energia suficiente para fornecer aos consumidores pela tarifa regulada; 

• Restantes comercializadores vão a mercado para adquirir energia para vender a 

consumidores qualificados 

• Consumidores qualificados podem adquirir energia diretamente no mercado, 

através de um comercializador assinando um contrato bilateral físico com um 

produtor ou mesmo pertencendo temporariamente como consumidor pela tarifa 

regulada. 

 

3.4.1.1 - Ofertas de compra ou venda 

Dependendo da autorização que obtiveram, os Agentes efetuarão Ofertas de compra, venda 

ou até mesmo dos dois tipos. Essas Ofertas poderão considerar 1 a 25 lances para cada hora, 

sendo oferecida energia e o preço da mesma, sendo estas ordenadas de forma crescente de 

preço no caso de vendas e decrescente do caso das compras. 

Contudo, existem dois tipos de Ofertas de venda que podem ser apresentadas ao Operador 

de Mercado. As Ofertas simples são Ofertas de económicas de venda de energia que os Agentes 

apresentam para cada período horário e Unidade de produção da qual sejam proprietários com 

expressão de um preço e de uma quantidade de energia. As Ofertas que integram condições 

complexas de venda são as que, cumprindo requisitos exigidos para as Ofertas simples 

integram, além disso, condições técnicas ou económicas que podem ser as seguintes: 

• Condição de indivisibilidade: permite fixar no primeiro lanço de cada hora um 

valor mínimo de funcionamento. Este valor só poderá ser dividido pela aplicação 

de graduações de carga declaradas pelo Agente que a realizou ou aplicando regras 

de distribuição caso os preços sejam diferentes de zero; 

• Graduação de carga: permite estabelecer diferença máxima entre potência inicio 

de hora e final de hora de uma Unidade de produção, limitando assim a energia 

máxima a concertar em função da hora anterior e seguinte, evitando variações 
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bruscas no despacho das Unidades de produção que são incapazes por motivos 

técnicos de as seguir; 

• Entradas mínimas: permite a realização de Ofertas para todas as horas embora 

tenha em conta que a Unidade não participa se não obtiver para o conjunto de 

produção desse dia uma entrada superior a uma quantidade fixa, estabelecida em 

cêntimos de euros, mais uma remuneração variável estabelecida em cêntimos de 

euros por kWh concertados. 

• Paragem programada: permite que caso a Unidade tenha sido retirada da 

concertação por não cumprir a condição solicitada de entradas mínimas, realize 

uma paragem num tempo máximo de três horas, evitando parar a partir do seu 

programa na última hora do dia anterior a zero, na primeira hora do dia seguinte, 

mediante a aceitação do primeiro lanço para as três primeiras horas da sua Oferta 

como Ofertas simples, com a condição de que a energia oferecida seja 

descendente no primeiro lanço de cada hora. 

 

3.4.1.2 - Integração de mercados 

Neste mercado ocorre também a junção das posições abertas em mercado a prazo 

celebradas pelo OMIP sendo que por indicação prévia de Produtores, distribuidores e 

consumidores são despachados e ajustados neste mercado os contratos individuais com cada 

uma destas entidades. 

 

3.4.1.3 - Preços 

Cabe ao Operador de Mercado fazer a concertação das Ofertas económicas de compra e 

venda de energia elétrica, por métodos de concertação simples ou complexa, consoante o tipo 

de Ofertas. O método de concertação simples é a que obtém de maneira independente o preço 

marginal, bem como o volume de energia elétrica que se aceita para cada Unidade de produção 

e aquisição para cada período horário de programação.  O método complexo obtém resultados 

da concertação através do método simples, acrescentando posteriormente condições de 

indivisibilidade e graduação de carga, obtendo-se a concertação simples condicionada. Este 

processo é repetido várias vezes até que todas as Unidades satisfaçam as condições de entrada 

mínima e de paragem programada, sendo esta a solução final provisória, não considerando para 

esta capacidades de interligação internacionais. Também mediante um processo repetitivo, 

chega-se então à primeira solução final definitiva, considerando então essa capacidade máxima 

de interligações, as Ofertas realizadas no mercado diário que já tinham sido consideradas, 

executando os contratos bilaterais físicos afetados pelas interconexões externas ao Mercado 

Ibérico. 

No caso de existir congestão na interconexão entre sistemas português e espanhol, é 

necessário repetir o processo, realizando uma separação de mercados (market splitting), 
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obtendo então dois preços, um para cada zona do mercado (Portugal e Espanha), corrigindo o 

congestionamento encontrado. 

Caso não haja separação de mercados, o preço em cada período horário será igual ao preço 

do último lanço da Oferta de venda da última Unidade de produção cuja aceitação tenha sido 

necessária para atender à procura que tiver sido concertada. Para o caso de haver market 

splitting, o preço do país exportador corresponderá ao preço da última Oferta casada de venda 

das localizadas na sua zona e o preço do país importador estabelecer-se-á como o máximo dos 

preços obtidos nos dois encontros de Ofertas correspondentes a ambas as zonas. 

O mercado diário é um mercado equilibrado em termos de balanço, querendo isto dizer 

que a energia comprada é sempre igual à energia vendida, sendo o Operador de Mercado 

responsável por obter o resultado da concertação, determinando e transmitindo aos Agentes 

envolvidos o volume de energia que é exigido para cobrir a procura da referida energia elétrica. 

 

3.4.1.4 - Programação do despacho 

Este mercado tem um programa base de funcionamento diário, com discriminação horaria 

das diferentes Unidades de programação correspondentes a compra e venda de energia no 

sistema elétrico peninsular. Com todas as Ofertas a serem lançadas até às 10:00 horas de cada 

dia, o programa é publicado às 12:00 horas pelo que Operador de Mercado OMIE que comunica 

também a execução dos contratos bilaterais. 

No entanto, apenas às 14:00 horas é obtido o “Programa Diário Viável” incorporando 

alterações que possam ser necessárias para a resolução de restrições técnicas identificadas por 

critérios de segurança, na zona respetiva, e a aplicação do reequilíbrio posterior de 

geração/procura, nessa zona. 

 

3.4.2 - Mercado intradiário 

O mercado intradiário é um mercado que tem por objetivo, mediante apresentação de 

Ofertas de compra e venda de energia elétrica, a realização de ajustes sobre o programa diário 

viável definitivo obtido no mercado diário. 

Para participarem neste mercado, os compradores têm de ter participado na 

correspondente sessão do mercado diário ou na execução de contratos bilaterais físicos. O 

mesmo acontece para o caso dos produtores, sendo que existe também a possibilidade de estes 

entrarem neste mercado caso a Unidade produtora tenha estado indisponível para a 

participação no mercado diário, mas ter ficado disponível posteriormente. 

Como no mercado diário, as Ofertas efetuadas para este mercado podem ser simples, sendo 

que aqui podem apenas efetuar 1 a 5 lances, ou complexas, podendo estas conter os seguintes 

tipos de condições para serem aceites: 

• Graduação de Carga; 

• Entradas mínimas; 
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• Aceitação completa na concertação do primeiro lanço da Oferta de venda: 

permitem às Ofertas de venda fixar um perfil para o conjunto de todas as horas, 

sendo estas Ofertas aceites apenas quando o programa prévio de umas horas for 

também possível noutras; 

• Aceitação completa em cada hora na concertação do primeiro lanço da Oferta de 

venda: esta condição implica que a Oferta só será programada em determinada 

hora no caso do primeiro lanço em caso de ser concertado na totalidade, sendo 

retirados todos os lanços para a referida hora, não sendo retirada a Oferta 

realizada para as restantes horas; 

• Condição de número mínimo de horas consecutivas de aceitação completa do 

primeiro lance de Oferta de venda: aplica-se quando a Unidade de produção ou 

aquisição deve produzir ou deixar de consumir de forma consecutiva pelo menos 

por um determinado número de horas. De igual forma seria aplicável a um 

consumidor que não pode pôr em funcionamento uma fábrica por um número de 

horas inferior ao especificado na Oferta; 

• Energia máxima: permite a Unidades de Oferta (anteriormente limitadas de 

energia), realizar Ofertas em todas as horas, embora limitando o valor concertado 

a um máximo global. Condição necessária devido à volatilidade dos preços do 

mercado intradiário, não sendo possível antecipadamente conhecer horas nas 

quais se podem concertar as Unidades de produção ou aquisição sendo, no 

entanto, a energia que podem vender é limitada, como pode ser o caso das 

Unidades de produção de bombagem. 

De referir que as condições “graduação de carga” e “entradas mínimas” correspondem às 

condições de nome igual no mercado diário. 

 

3.4.2.1 - Programação do despacho e preço 

O mercado intradiário é estruturado em seis sessões com a distribuição de horários por 

sessão indicada na Tabela 3.1. 

Contudo, note-se que a primeira sessão é desdobrada em duas: uma para o próprio dia e 

outra para as três últimas horas do dia anterior. Então, a negociação do dia anterior pode na 

prática ser considerada como que uma sétima sessão, muito embora negociada em conjunto 

com a primeira do próprio dia. 

Cada sessão de mercado é gerida da mesma forma que a sessão do mercado diário sendo 

que cada sessão tem um preço estabelecido nas mesmas condições que o mercado diário. 

As sessões do mercado intradiário têm definido um horário tal como exposto na Tabela 3.1, 

sendo que o mercado será sempre um mercado equilibrado em balanço. 
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Tabela 3.1 – Programação horária das sessões do mercado intradiário do MIBEL 

 

 

3.4.2.2 - Soluções de restrições técnicas, serviços complementares e gestão de 

desvios 

Depois de realizado o mercado diário, e tendo já recebido as informações de contratos 

bilaterais, é avaliada a viabilidade técnica do programa das Unidades produtoras, sendo 

necessário garantir segurança e fiabilidade no fornecimento na rede de transporte. Não sendo 

respeitadas as capacidades máximas de troca entre sistemas elétricos ou requisitos de 

segurança, é modificada a atribuição de energia a produzir por cada Unidade de produção ou 

as compras/vendas a partir de sistemas elétricos externos que provoquem excessos de troca 

de interligação. Também, no final de cada mercado intradiário são realizados os ajustes de 

gestão em tempo real.  

 

3.4.2.3 - Sistema XBID 

No sentido de expandir o mercado intradiário para um comum a toda a europa, foi criado 

um projeto, o sistema XBID [45] [46], que pretende ser um mercado intradiário continuo para 

todos os países da Europa, surgindo como um grande passo para a concretização de um mercado 

comum europeu. 

 
1ª 

sessão 

2ª 

sessão 

3ª 

sessão 

4ª 

sessão 

5ª 

sessão 

6ª 

sessão 

Abertura de sessão 16:00 21:00 01:00 04:00 08:00 12:00 

Encerramento de 

sessão 
17:45 21:45 01:45 04:45 08:45 12:45 

Concertação 18:30 22:30 02:30 05:30 09:30 13:30 

Recepção de 

desagregações de 

programa 

19:00 23:00 02:45 05:45 09:45 13:45 

Análise de 

restrições 
19:10 23:10 03:10 06:10 10:10 14:10 

Publicação PHF 19:20 23:20 03:20 06:20 10:20 14:20 

Horizonte de 

programação 

(períodos horários) 

28 horas 

(21-24) 

24 horas 

(1-24) 

20 horas 

(5-24) 

17 horas 

(8-24) 

13 horas 

(12-24) 

9 horas  

(16-24) 
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Foi iniciado o processo em termos operacionais e lançado com sucesso no dia 12 de junho 

2018, tendo obtido a adesão imediata de um conjunto alargado de países: a Noruega, a Suécia, 

a Finlândia, a Dinamarca, Portugal, a Espanha, a França, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a 

Estónia, a Letónia e a Lituânia, estando programada para 2019 a inclusão dos restantes países 

europeus até 2019. 

O XBID é baseado num sistema informático comum, com ordens partilhadas e com um único 

modulo de gestão de interligações e de expedição. Permite ordens pelos Agentes de mercado 

para encontro continuo em zonas de preço sejam correspondidos por ordens enviadas por 

Agentes do mercado em qualquer outra zona de preço dentro do alcance do XBID, considerando 

sempre a disponibilidade das interligações, sendo que existe alocação desta entre fronteiras 

de zonas de preços que participam no mercado. 

 



 

 

Capítulo 4  

Custos de Produção e Transporte 

No que diz respeito aos preços praticados no mercado da eletricidade, é fácil a 

compreensão da dinâmica. 

Apesar de várias maneiras de estabelecer, o valor da eletricidade depende sempre dos seus 

intervenientes, sendo estes em função da procura por parte dos consumidores interessados na 

sua compra, custos de produção e vontade dos produtores em realizar negócio e do lucro que 

estes querem fazer ou risco que estão dispostos a correr, assim como dos custos de transporte 

e distribuição. Todos estes intervenientes são partes fundamentais do negócio, sendo que é de 

esperar que produtores, transportadores e distribuidores pretendam obter mais valias de ordem 

financeira e consumidores esperem obter energia de forma mais económica do que se tivessem 

de a produzir (se forem capazes). 

A avaliação é normalmente efetuada segregando custos de investimento27 de custos de 

exploração28, sendo de salientar que uns custos são variáveis e função das quantidades 

consumidas e que outros são fixos e não dependentes dessas quantidades, como são exemplo 

os custos de investimento. 

 

Custos de Produção 

A análise a uma Unidade de produção deverá avaliar os custos de produção, tendo como 

objetivo conhecer os seguintes dados: 

• Custo de amortização do investimento: considerando um prazo para a mesma 

ficar concluída, normalmente o tempo médio de vida da Unidade sem 

                                                 
27 Vulgarmente CAPEX. 

28 Vulgarmente OPEX. 
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reinvestimento. Habitualmente são contabilizados os custos de construção da 

Unidade de produção já com os custos de financiamento necessários para o 

investimento, sendo possível calcular uma taxa média temporal de amortização; 

• Custos de combustível utilizado: valor correspondente da aquisição do 

combustível utilizado pela Unidade produtora por quantidade produzida; 

• Capacidade de produção: valor da potência máxima de saída da Unidade 

produtora; 

• Eficiência energética: capacidade que a Unidade produtora tem para converter o 

combustível utilizado em energia elétrica; 

• Custos operacionais e de manutenção: custos variáveis necessários para manter a 

Unidade em funcionamento; 

• Limites mínimo e máximo de produção: valores de produção de energia que a 

Unidade de produção tem de respeitar. O limite mínimo de produção corresponde 

ao valor da capacidade mínima de produção que torna tecnicamente viável o uso 

desta Unidade. O limite máximo corresponde ao valor da capacidade máxima de 

energia que a Unidade consegue produzir; 

• Intervalos de manutenção planeada: duração e intervalo de paragens para 

manutenção planeadas que vão provocar quebras de produção; 

• Histórico de manutenção não planeada: número e tempo médio de avarias e 

tempo médio de reparações dessas avarias responsáveis pela inatividade da 

Unidade; 

• Custos de variação de carga: custos adicionais por variações da carga na produção 

de uma Unidade que provoquem instabilidade e ineficiência; 

• Custos de arranque e paragem: dependendo da tecnologia, estes processos podem 

ter custos significativos uma vez que implicam que a Unidade funcione com 

variações de regimes de carga ou até mesmo o funcionamento em vazio; 

• Restrições de arranque e paragem: limites técnicos de temporização e de carga 

que dependem do tipo de produção; 

• Custos ambientais e de segurança: de forma a reduzir impactes de ordem 

ambiental e mesmo de segurança, são necessários processos que podem estar 

relacionados com, por exemplo, reduções de emissões ou possível vandalismo que 

possam estar sujeitas as Unidades. Neste caso, lidaríamos com aspetos ambientais 

e riscos segurança das Unidades. 

Segundo estudo da APREN, baseado em dados fornecidos pela EDP, os custos de produção 

de energia recorrendo às diferentes tecnologias mais comuns são os ilustrados na Figura 4.1 

[47]. 

Estes custos de produção indicados são confirmados pelo estudo de 2010, “The Cost of 

Power Generation”, realizado nos Estados Unidos da América pela Business Insights [48]. 
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De referir ainda que o custo marginal dos diferentes geradores é influenciado por possíveis 

constrangimentos físicos e, em certas situações, pode fazer com que determinada tecnologia 

não seja de todo rentável numa dada região ou o contrário. 

 

 
Figura 4.1 – Custos de produção de energia elétrica por tecnologia29 30. 

 

4.1.1 - Incentivos à produção 

Para o caso da produção com fonte renovável, principalmente por razões ambientais, foram 

criados incentivos à produção. 

Muitos países apoiam com subsídios diretos ou indiretos estes produtores suportando 

parcialmente estes custos. 

Para além da liberdade individual de cada país em atribuir outros benefícios suplementares, 

no caso português [49], a Comissão Europeia garante os apoios a seguir descritos. Estes apoios 

estão descritos no [50]. Os valores médios destes apoios [51], para o caso da energia eólica, 

solar e hídrica, estão apresentados a seguir. Note-se que, seguidamente, quando mencionado, 

como pequena produção entende-se todas as Unidades produtoras com potência instalada 

inferior a 250 kW.  

 

4.1.1.1 - Energia eólica 

A taxa média indicativa dos incentivos para centrais já existentes ronda os 75 €/MWh. No 

entanto, o Estado Português estabeleceu regimes de retorno de compensação que implicam 

uma devolução de parte destes apoios ao Sistema Elétrico nacional. 

No que toca à pequena produção, este apoio corresponde a 70% de uma tarifa de referência 

anual, que, para 2017, tem o seu valor fixado em 95 €/MWh. 

 

                                                 
29 Adaptado de [35]. 

30 CCGT – Combined Cicle Gas Turbines (centrais a gás de ciclo combinado). 



 

4 Custos de Produção e Transporte 

 

54 

4.1.1.2 - Energia solar 

A taxa média indicativa dos incentivos para centrais já existentes ronda os 257 €/MWh 

produzido. Caso as centrais tenham um limite de até 5 MW de potência instalada, este valor 

médio é de 380 €/MWh. Para valores de potência instalada de 5 a 10 MW, o valor médio é de 

270 €/MWh. 

Relativamente à pequena produção, a tarifa corresponde a 100% da tarifa de referência 

que, para o ano de 2017, tem o seu valor fixado em 95 €/MWh. 

 

4.1.1.3 - Energia hídrica 

A taxa média indicativa dos incentivos para as centrais tradicionais tem um valor médio de 

93 €/MWh. 

Para as centrais de energia das marés, tratando-se de projetos piloto com capacidade 

superior a 4 MW, este incentivo médio é de 260 €/MWh. Para outros casos, para os primeiros 

20 MW de potência instalada o valor é de 191 €/MWh, para os 20 a 100 MW o valor marginal 

será de 131 €/MWh e para os subsequentes 150 MW o valor marginal será de 101 €/MWh. 

No caso de pequenas produções, a tarifa corresponde a 60% da referência, que para 2017 

tem um valor fixo de 95 €/MWh produzido. 

 

4.1.2 - Custo das emissões de CO2 

Conforme atrás mencionado, os direitos de emissão de CO2 concedidos aos produtores, e 

que deles não necessitem, podem ser transacionados31. Neste sentido, estes direitos são 

atualmente comercializados em mercado secundário, sendo um deles, para o caso europeu, o 

European Emission Allowances32. 

O valor de transação desta mercadoria, à data de 18 de junho de 2018 [75], foi de 14,85 

€/tonelada, ou seja, aproximadamente 15 €/tonelada. 

Assim, pode-se considerar a emissão de CO2 pelas centrais térmicas um custo acrescido à 

sua produção, determinável pela multiplicação das emissões pelo valor de mercado das 

mesmas. Temos então, para os casos das centrais de ciclo combinado a gás natural e para 

centrais a carvão, respetivamente, montantes a rondar os 5,25 e 12,75 €/MWh produzidos. 

 

4.1.3 - Custos de produção com tecnologia eólica 

Para perceber a potencial influência da energia eólica nos preços dos mercados de 

eletricidade é, à partida, decisivo conhecer as intenções de preço de venda dos Agentes 

produtores. Para tal, importa perceber o limite inferior que esse valor pode assumir no sentido 

                                                 
31 Ver exemplo em [60]. 

32 Transacionado por exemplo pela European Energy Exchange AG, membro da Deutsche Borse Group [75]. 
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de garantir a viabilidade da produção, pois é estimável que será com um valor superior a este 

que os Agentes irão agredir o mercado. 

Contudo, conforme atrás mencionado em 4.1.1, existem incentivos à produção com fontes 

de energia renovável [50] [51], nomeadamente eólica. Estes apoios distorcem, para os 

produtores, os custos reais de produção sendo a determinação dos mesmos caso a caso 

diferenciada. Deste modo, tentativas de estimar custos de produção ou estabelecer 

comparações com outros tipos de produção fica à partida viciada de erro, não sendo facilmente 

exequível. 

Fazendo o exercício de procurar conhecer de forma aproximada os custos de produção de 

energia eólica onshore, a mais comum no MIBEL, partiu-se de informação genérica publicada 

nos sítios internet da IRENA [13] e da WindEurope [21]. 

A avaliação económica de um projeto deste tipo envolve a ponderação de vários tipos de 

custos, nomeadamente: 

• Custos de investimento: 

O investimento num projeto de energia eólica é sempre bastante elevado, ao ponto 

de se qualificar como o custo predominante do projeto. Nos custos de investimento 

incluem-se, nomeadamente, a aquisição das turbinas que, segundo a IRENA [13] [24] e 

a WindEurope [21], representará cerca de 75% do total do investimento inicial. Os 

restantes 25% repartir-se-ão pela instalação dos equipamentos, a emissão das licenças 

necessárias, o planeamento e projeto de construção, a atividade de construção civil, a 

ligação à rede pública ou a construção das linhas elétricas para conexão no ponto de 

interligação. O investimento por unidade de potência instalada é variável, dependendo 

da potência do aerogerador. Segundo a IRENA [13] [24], o valor total de investimento 

médio tem vindo a decrescer desde perto dos 5000 USD/kW em 1983 e atualmente 

ronda os 1500 USD/kW. Segundo a WindEurope [21], este valor aproxima-se dos 1200 

€/kW. 

• Custos de exploração: 

Os custos de exploração de um parque eólico verificam-se ao longo de toda a vida 

útil do projeto, incluindo, entre outros, os custos com os quadros de pessoal, com o 

cumprimento das obrigações tributárias e de seguros, com o acesso ao fornecimento da 

energia para a rede pública e com a manutenção, sempre considerando a garantia da 

capacidade produtiva do sistema. Estes custos dependem da idade da turbina, pelo que 

serão reduzidos nos primeiros anos, devido a garantias dos fabricantes, aumentando 

posteriormente com as reparações por desgaste próprio da utilização e avarias 

inesperadas. Segundo a IRENA [13] [24], os custos estimados são muito variáveis pois 

dependem de variados fatores mas, assumindo Espanha como referência, deverão 

rondar valores na ordem dos 0,03 USD/kWh. Por comparação, a WindEurope [21] 

apresenta custos médios de referência a variar entre 0,012 e 0,015 €/kWh. 
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A partir destes dados, dos custos de financiamento do projeto, do tempo estimado de vida 

do projeto, do fator de capacidade33 e da margem de lucro considerada interessante pelo 

investidor, é possível determinar o valor de custo de produção, ou seja, o valor mínimo de 

venda de energia para garantir a viabilidade do negócio. 

No gráfico seguinte é apresentada pela IRENA [24] a evolução do custo de produção de 

eletricidade. 

 

 

 
Figura 4.2 – Custos médios estimados globais de produção eólica onshore. 

 

É de estimar valores de custo de produção na Península Ibérica a rondar os 0,05 €/kWh34, 

ou seja 50 €/MWh. 

 

Custos de Transporte 

Do mesmo modo que os custos de produção, devem ser avaliados os processos e custos de 

transporte e distribuição da eletricidade, tendo do mesmo modo em consideração 

investimentos e manutenção de ambas as redes e considerando valores unitários por 

quantidades de energia transportada/distribuída e distância entre a produção e a rede onde 

vai ser consumida. Assim, a avaliação destes custos seria feita segundo a avaliação de: 

                                                 
33 A rondar os 28%, conforme Figura 1.21 [21]. 

34 Note-se que os valores no gráfico são apresentados em USD/kWh. 
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• Custos de amortização do investimento: valor contabilizando custos de construção 

da rede e custos de financiamento e avaliando o tempo de amortização. É 

necessário definir-se um prazo para essa amortização, usando-se normalmente o 

tempo médio da concessão da rede ou o tempo estimado de vida da mesma; 

• Capacidade de transporte: potência máxima de transporte que cada um dos 

troços da rede tem capacidade de transportar; 

• Perdas na rede: reflete a eficiência do transporte ou da transformação de tensão 

na rede, processos esses que acarretam perdas de energia; 

• Custos de operação e manutenção: custos variáveis que permitem o 

funcionamento da rede em condições regulares de funcionamento; 

• Limites máximos de transporte/distribuição: limites técnicos das linhas da rede e 

equipamentos que a esta pertencem responsáveis por restrições que podem 

ocorrer e que implicam a utilização de alternativas dispendiosas para o 

fornecimento de energia elétrica; 

• Intervalos de manutenção planeada: intervalos e durações dos mesmos planeados 

para paragens que provocam indisponibilidade de utilização da rede; 

• Histórico de manutenção não planeada: tempo médio entre avarias e de 

reparação das mesmas responsável pela indisponibilidade da utilização da rede; 

• Custos ambientais e de segurança: de forma a reduzir impactes ambientais e 

mesmo de segurança, são necessários processos que podem estar relacionados 

com, por exemplo, radiações eletromagnéticas ou possível vandalismo que 

possam estar sujeitas as redes. Neste caso, lidaríamos com aspetos ambientais e 

riscos segurança das redes. 

Conhecendo estas características e custos associados, custos marginais de Unidades 

produtoras, redes de transporte e redes de distribuição podem também ser calculados. No caso 

de consumidores ou redes, conseguem também fazer uma ordenação de preços e escolher tanto 

produtores que os podem fornecer como as redes a utilizar no transporte da energia elétrica 

desde o produtor escolhido até ao local de utilização da energia que lhes são mais vantajosos. 

Conseguimos então verificar que, dependendo das condicionantes atrás referidas, os preços 

variam de zona/operador para outra/o zona/operador, criando desfasamentos entre custos 

marginais dos diferentes troços de rede ou região razão pela qual é normal haver preocupação 

em impor regras de fixação de preços a nível regional ou nacional no desenho dos mercados, 

apesar de se tentar obter ao mesmo tempo os custos mais baixos e promover competitividade 

dos setores. 

Também diferentes comportamentos estratégicos de política ou de intervenientes de 

mercado podem ser induzidos por essas diferenças de especificidades, podendo isto levar a 

dificuldades no abastecimento da energia para as diferentes cargas. 
  



 

4 Custos de Produção e Transporte 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Capítulo 5  

Casos de Estudo de Influência da Energia 
Eólica nos Preços dos Mercados de 
Eletricidade 

No caso das fontes de energia renovável, aspetos técnicos como a dificuldade de previsão 

de condições atmosféricas futuras, especialmente e especificamente no caso da eólica a 

dificuldade de previsão do vento, condiciona a entrada em produtivo destas Unidades e 

consequentemente em mercado. 

Existem alguns estudos feitos na tentativa de perceber o que aconteceria aos preços de 

mercado em caso de alterações na produção da energia eólica. Dos estudos encontrados, todos 

para o mercado diário, os mais relevantes foram os que a seguir são mencionados. 

 

Influência da Energia Eólica no Preço da Eletricidade na 

Alemanha 

No estudo [52] foi usado o método regressivo de GARCH35 na obtenção da estimativa de 

preços de eletricidade do mercado diário. Essa estimativa foi então realizada variando 

quantidades de vento e variando o preço de possíveis Ofertas no mesmo sentido que os preços 

da eletricidade variam ao longo do dia, isto é, para alturas em que o preço da eletricidade é 

mais baixo, os preços das possíveis Ofertas seriam também diminuídos sendo que a variação do 

preço das possíveis Ofertas para alturas em que o preço da eletricidade fosse mais elevado este 

aumentaria em proporção semelhante. Foi feito também o estudo para a volatilidade dos 

preços consoante a quantidade de energia eólica disponível. 

                                                 
35 A heteroscedasticidade condicional auto-regressiva, ou ARCH, na sigla em inglês, é a condição em que 
há um ou mais pontos de dados para os quais a variância do atual termo de erro ou inovação é uma função 
dos tamanhos reais dos termos de erro dos intervalos de tempo anteriores. Se um modelo auto-regressivo 
de médias móveis for assumido para a variância do erro, tem-se um modelo de heteroscedasticidade 
condicional auto-regressiva generalizada, ou GARCH. 
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Como conclusão, verificou-se um preço mais elevado quando existia menos produção eólica 

no sistema, mas verificou-se também que quanto mais energia deste tipo fosse produzida, mais 

instabilidade teria o valor do preço da eletricidade, sendo que as diferenças de preços entre 

horas seriam muito mais significativas. 

 

Impacto da Energia Eólica na Volatilidade do Preço da 

Eletricidade 

Este estudo [53] foi feito exatamente nas mesmas condições que o estudo anterior [52], 

desenvolvido por Ketterer, mas desta feita aplicado à Suécia. 

Encontrou-se características semelhantes entre as zonas em estudo e verificou-se 

resultados em tudo concordantes. 

Concluiu-se então que ao aumentar a penetração de fontes de produção que usam 

tecnologia eólica, diminui-se o preço de mercado de energia. Conclui-se também que a 

volatilidade dos preços depende em muito da zona de estudo, existindo zonas mais capazes do 

que outras de flexibilizar a produção com outras fontes a preços semelhantes, não alterando o 

valor final da venda da eletricidade. Contudo, esta volatilidade é sentida no mercado nórdico 

a que pertence. 

 

Impacto da Energia Eólica no Preço da Eletricidade na 

Holanda 

Neste estudo [54] foram empregues duas metodologias para identificação da influência da 

energia eólica. 

Numa primeira metodologia, foram considerados todos os dias numa média de preços 

horários, fez-se uma regressão analítica para retirada de produção com tecnologia eólica, 

determinou-se um novo preço de energia, concluindo-se que ocorreria um aumento deste preço 

médio de 3,5 euros para o caso de este tipo de produção não ser considerado. 

Numa segunda metodologia, considerou-se a divisão de todas as horas do ano em 4 grupos 

segundo dados históricos de quantidade de produção de energia, usando tecnologia eólica, e 

concluiu-se que quanto menos quantidade tinha existido em mercado, maior seria o aumento 

de preço da eletricidade (em média 5% como na comparação anterior), sendo a diferença entre 

momentos com maior (assumido total) quantidade de vento para momentos de muito pouca 

(assumida como nenhuma) quantidade de vento superior à da comparação pelo método 

anterior, chegando a atingir 11%, mesmo tendo a produção eólica pouca penetração no mercado 

holandês (4%).  
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Impacto da Produção Eólica no Preço de Mercado do MIBEL 

Neste estudo [55], realizado para o mercado diário, admitiu-se uma produção constante de 

400 MWh de energia eólica e, com base nesta assunção, foi retirada essa quantidade, sendo 

esta substituída por uma quantidade igual de Ofertas que foram realizadas nesse dia de outro 

tipo de produção. As Ofertas que seriam aceites neste estudo teriam um valor de preço mais 

elevado e consequentemente o preço final da eletricidade seria também ele maior. 

Esta retirada dos 400 MW de energia corresponderia à capacidade de produção do território 

português, sendo que as interligações com Espanha não foram verificadas após a simulação, 

admitindo que teriam capacidade para fazer o transporte caso fosse necessário, não sendo 

verificada a existência de market splitting. 

As propostas seriam então casadas segundo as regras do mercado spot diário e sendo todas 

elas consideradas simples. 

Como conclusão, verificou-se um aumento de preço de mercado, comparando com o real, 

como seria espectável, aumento esse que em média seria de 1,20 €/MWh. 
  



 

5. Casos de Estudo de Influência da Energia Eólica nos Preços dos Mercados de Eletricidade 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Capítulo 6  

Estudo de Influência da Energia Eólica no 
Mercado Intradiário do MIBEL 

Introdução 

O recente forte incremento na Península Ibérica do número de Unidades de produção de 

energia renovável, entre elas as de fonte eólica, com o consequente crescimento de potência 

instalada teve associado um aumento da oferta de venda de energia no MIBEL. 

Este aumento de Ofertas em mercado tem, à partida, como consequências positivas um 

aumento de oferta e disponibilidade energética, com uma redução dos preços de energia. 

Para melhor avaliar e quantificar o impacto da energia eólica no MIBEL foi desenvolvido e 

conduzido um conjunto de estudos que a seguir se detalham. 

 

Abordagem 

A complexidade do tema obrigou a uma abordagem estruturada em vários pilares. 

Conforme já abordado, no MIBEL são geradas uma multiplicidade de sessões mercado, com 

várias soluções de mercados a prazo e de mercados spot. 

Num primeiro pilar da abordagem, para aí centrar o estudo, foi então necessário selecionar 

qual das soluções de mercado do MIBEL seria alvo de estudo. 

À partida, pelos dados do OMIE [35], percebeu-se que a energia era transacionada em maior 

volume nos mercados diário e intradiário do MIBEL, posteriormente confirmado por [4] em que 

menciona valores de 83,9% para 2016 e 88,2% para 2017. Nestes mercados, a percentagem de 

energia transacionada por tecnologia foi a expressa no gráfico da Figura 6.1 [4], confirmando 

a eólica com forte interveniência. 
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Figura 6.1 – Percentagem de energia transacionada nos mercados diário e intradiário por tecnologia no 

MIBEL. 

 

Por outro lado, importava identificar qual dos mercados seria mais influenciado pelas 

limitações das Unidades de produção com fonte eólica, nomeadamente, a imprevisibilidade, a 

variabilidade e a inconstância de produção. Percebeu-se que estes condicionalismos técnicos 

remetem necessariamente os produtores para fazer Ofertas, sem exclusividade mas com 

considerável predominância, para momentos tão próximos quanto possível dos momentos de 

consumo da energia, pois próximos desses momentos estará mitigada a possibilidade de 

fazerem Ofertas incumpridoras por indisponibilidade inesperada da sua fonte primária, o vento. 

Assim, pela sua significância para os produtores eólicos, decidiu-se centrar o estudo no 

mercado intradiário, na última sessão negociável para cada período horário. 

Num segundo pilar estrutural da abordagem, importou conseguir obter dados do mercado 

com informação de todas as Ofertas enviadas para negociação, identificando todos os seus 

detalhes, incluindo informação relativa às Unidades produtoras, nomeadamente as fontes de 

energia utilizadas. 

Com base nestes dados o objetivo passou por conseguir resultados de negociação para, 

com base num simulador de mercado a construir, com um terceiro pilar da abordagem, 

conseguir resultados simulados da negociação retirando as Unidades produtivas com base em 

energia eólica. 

O simulador de mercado a construir foi, portanto, a base para obter resultados e terminar 

com o quarto e último pilar do processo de abordagem, estudando por comparação os dois 

cenários, a negociação real e a negociação simulada sem energia eólica. 
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Fiabilidade de Resultados 

De modo a garantir a fiabilidade dos resultados importou trabalhar dados com origem 

confiável. 

Para obtenção de dados de mercado optou-se pelo sítio internet da OMEL [44], onde estão 

publicadas listagens oficiais com todos os Agentes, Unidades, relações entre Agentes e 

Unidades, assim como a totalidade das Ofertas ao mercado. No entanto, nem aí nem noutro 

local oficial é disponibilizada informação relativa à origem da energia produzida pelos diversos 

Agentes. 

Verificou-se, portanto, dificuldade em identificar a origem de todas as fontes de energia 

por falta de divulgação pública e organizada. 

A informação da origem da energia produzida pelos Agentes foi então obtida com o apoio 

da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, APREN, que não sendo formal apresentou-se 

fiável e bastante completa. 

 
  



 

6. Estudo de Influência da Energia Eólica no Mercado Intradiário do MIBEL 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Capítulo 7  

Simulador de Mercado 

Objetivo e Conceção do Simulador 

Conforme atrás explicitado, em 6.2, o simulador de mercado foi uma ferramenta crucial 

para a realização do estudo. 

O desafio primário para o desenvolvimento da ferramenta foi o de conseguir que este 

executasse simulações do mercado intradiário segundo as regras do MIBEL [41] [42], na última 

sessão negociável para cada período horário, discriminando Ofertas de Unidades com produção 

eólica. 

Contudo, aproveitando a oportunidade de construção desta ferramenta, foi então 

construído o simulador de mercado para uma análise à partida mais abrangente que o âmbito 

deste estudo. Assim, com este simulador é agora possível realizar estudos idênticos para 

qualquer tipo de tecnologia de produção de energia elétrica no MIBEL, assim como realizar 

estudos por Agente produtor. 

Por outro lado, os algoritmos, o código de programação e toda a solução tecnológica foi 

desenvolvida com uma estrutura modular de modo a facilitar o seu processo evolutivo futuro, 

nomeadamente para o mercado diário e as restantes sessões do mercado intradiário. 

 

Solução Tecnológica 

Para a construção do simulador e como ponto de partida, constatou-se a necessidade de 

gerir uma massiva quantidade de dados. Desde logo se identificou para análise uma grande 

quantidade de Agentes em mercado (1954), um maior número de Unidades produtoras 

envolvidas (4555) e uma enorme quantidade de Ofertas ao mercado (99852142). Ou seja, para 

cada período horário um total médio aproximado de 3800 Ofertas. Também se percebeu que o 

tratamento desses dados pelo simulador a criar seria realizado por intermédio de operações de 
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aritmética relativamente simples, muito embora com necessidade de recurso a operações com 

grande quantidade de dados e a matrizes com grandes dimensões. Assim, a solução a adotar 

passaria inevitavelmente por um Sistema de Gestão de Bases de Dados, SGBD, apoiado por uma 

interface com o utilizador. 

A quantidade de dados a manusear condicionou a solução escolhida remetendo quase que 

sem alternativa para uma única solução de SGBD, o Simple Query Language, SQL. Considerada 

esta opção importava garantir a compatibilidade do SGBD selecionado com a interface com o 

utilizador e ao mesmo tempo assegurar que os resultados a obter pelo simulador poderiam ser 

facilmente exportados para um formato universal, para eventual tratamento posterior. 

A solução tecnológica final selecionada para a construção do simulador foi: 

• Microsoft SQL Server Express 2017 [56] [57] [58] – SGBD [59] [60], incluindo o 

armazenamento, tratamento e gestão de dados com recurso ao Translated SQL, 

ou T-SQL [61], 

• Microsoft Excel 2016 – interface com o utilizador e tratamento final de 

resultados, com recurso ao Microsoft Visual Basic for Applications, VBA [62] [63] 

[64] [65]. 

De salientar que a enorme quantidade de dados a tratar exigiu um grande esforço de 

otimização, desde logo na construção da base de dados, mas também na construção do 

algoritmo e código da aplicação. O código de construção da aplicação foi então, também pela 

razão da necessidade de otimização apontada, elaborado partindo da base da interface com o 

utilizador, em VBA, código esse que possui capacidade de gerar em tempo real novas instruções 

customizadas caso a caso em T-SQL para inquéritos ao SGBD. Deste modo, foi possível aumentar 

as opções funcionais da aplicação, garantindo a melhor velocidade de resposta. 

 

Modelo de Dados 

A informação foi armazenada na base de dados segundo o seguinte modelo relacional: 

• Agentes, 

• Propriedades, 

• Unidades, 

• Ofertas, 

• Saldos de energias de interligação. 

As relações e condições funcionais dos dados foi a seguinte: 

• Os Agentes são proprietários, total ou parcialmente, de Unidades, através das quais 

fazem Ofertas ao mercado. 

• Os Agentes e as Unidades possuem códigos únicos atribuídos pelo OMIE [35]. 

• Cada Unidade está registada numa determinada zona do mercado, Portugal, 

Espanha ou fronteiras da Península Ibérica. 
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Funcionalidades do Simulador 

 

Foram desenvolvidos para o simulador de mercado três modos de funcionamento: o “Modo 

1”, o “Modo 2” e o “Modo 3”, todos eles para a última sessão negociável para cada período 

horário. 

“Modo 1”: 

Com o “Modo 1” pretende-se que o simulador apresente, com base nas Ofertas feitas ao 

mercado, os resultados obtidos na negociação real de mercado para qualquer momento. 

Para este modo funcional a interface com o utilizador apresenta-se como no exemplo da 

Figura 7.1. 

 

 

 
Figura 7.1 – Exemplo de imagem de interface com o utilizador para o “Modo 1”. 

 

“Modo 2”: 

O “Modo 2” permite ao utilizador da aplicação conhecer toda a informação relacionada 

com o “Modo 1” e ainda, selecionando um determinado Agente, conhecer a sua interação com 

cada Oferta ao mercado. 

O interface com o utilizador para este modo funcional apresenta duas alternativas de 

seleção do Agente, possibilitando cada uma delas a segregação ou não por país alvo: 

• Seleção por código do Agente ou 

• Seleção por nome do Agente. 

São exemplo as Figuras 7.2 e 7.3. 
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Figura 7.2 – Exemplo de imagem de interface com o utilizador para o “Modo 2”, seleção por código do 

Agente. 

 

 

 
Figura 7.3 – Exemplo de imagem de interface com o utilizador para o “Modo 2”, seleção por nome do 

Agente. 

 

“Modo 3”: 

O “Modo 3” possibilita a seleção da tecnologia, ou tecnologias, usadas na produção de 

energia. Com este modo é simulado o mercado retirando as Ofertas das tecnologias de produção 

preteridas. 

O “Modo 3” apresenta uma interface com o utilizador como no exemplo da Figura 7.4. 
  



 

Funcionalidades do Simulador  

71 

 

 

 
Figura 7.4 – Exemplo de imagem de interface com o utilizador para o “Modo 3”, neste caso com exclusão 
de fontes de energia eólica. 

 

7.4.1 - Processo do Simulador 

De modo a facilitar a leitura e compreensão do processo, apresenta-se de seguida, nas 

Figuras 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, os fluxogramas simplificados com os algoritmos dos três modos 

funcionais do simulador. O detalhe não é apresentado devido à extensão desse algoritmo e do 

código que permite desenvolver as funcionalidades do simulador, não favorecendo esse detalhe 

a melhor compreensão do processo. 
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“Modo 1”: 

 

 

segregação das ofertas casadas da última sessão 
negociável de cada período horário 

market split?

deteção de market split

pesquisa a oferta de venda com preço mais 
elevado e considera esse preço como o preço de 

mercado para o período horário

para cada país, pesquisa a oferta de venda com 
preço mais elevado e considera esse preço como o 
preço de mercado para cada país e para o período 

horário

somar a energia de todas as ofertas de venda 
realizadas por unidades de produção de cada um 
dos países e considera esse acumulado a energia 

de produção de cada um dos países

somar a energia de todas as ofertas de compra 
realizadas por unidades de cada um dos países e 

considera esse acumulado a carga de cada um dos 
países

descontando a produção em Portugal do consumo, 
obtém o saldo exportador português

descontando o total da produção na península 
ibérica do consumo, obtém o saldo exportador 

ibérico

registar resultados em tabela

construir gráficos

não

sim

 

 
Figura 7.5– Fluxograma simplificado do algoritmo funcional do “Modo 1” do simulador. 
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“Modo 2”: 

 

 

executa  Modo 1  

segrega as ofertas ao mercado da última sessão 
negociável para cada período horário do agente 

selecionado

para cada oferta individual do agente identifica e 
pesquisa para o período horário correspondente o 
preço de mercado por país, a produção total por 

país, a carga total por país, o saldo exportador 
português, o saldo exportador ibérico e a condição 

de market split do mercado

com base no preço de cada oferta do agente,  
calcula a diferença para o preço de mercado de 
cada um dos países, verificando se a oferta foi 

aceite e identificando o país para a qual a oferta foi 
realizada

registar resultados em tabela

construir gráficos

 

 
Figura 7.6– Fluxograma simplificado do algoritmo funcional do “Modo 2” do simulador. 
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“Modo 3”: 

 

identifica para o mercado simulado, para ambos os 
países:

• não ocorrencia de market split
• preço do mercado simulado igual ao preço da 

última oferta
identifica para o mercado simulado, para cada um 

dos países:
• produção igual à energia contabilizada nos 

respetivos acumuladores

adiciona o saldo de exportação português, 
calculado na situação de negociação real ("Modo 
1"), ao saldo de interligação final e determina os 
saldos da interligação Portugal-Espanha antes da 

negociação

para cada período horário, segrega todas as ofertas 
de venda com origem em unidades com as 

tecnologias de produção selecionadas, ordenadas 
por ordem crescente de preço

considerando as ofertas por preço mais baixo 
carrega um acumulador de carga por país com a 

energia de cada uma das ofertas 

identifica para o mercado simulado, para o país 
com acumulador preenchido:

• ocorrencia de market split
• preço do mercado simulado igual ao preço da 

última oferta
• produção igual à energia contabilizada no 

acumulador

considerando as ofertas do país em falta por preço 
mais baixo continua a carregar o acumulador de 
carga para o segundo país com a energia de cada 

uma das ofertas 

executa  Modo 1  

identifica indisponibilidade de produção

acumulador satisfaz a carga 
de um dos países acrescido do 

saldo disponível de 
interligação?

acumulador satisfaz a carga 
do país em falta descontada 
do saldo de interligação já 

preenchido?

satisfaz a carga total?terminou o total de ofertas?

terminou o total de ofertas?

simsimsim

simsim

não

não

não

não

não

A B C

 

 
Figura 7.7 – Fluxograma simplificado do algoritmo funcional do “Modo 3” do simulador (parte 1 de 2). 
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identifica para o mercado simulado, para o 
segundo país:

• preço do mercado simulado igual ao preço da 
última oferta

• produção igual à energia contabilizada no 
acumulador

carrega tabela de resultados

constroi gráficos

identifica indisponibilidade de produção

descontando a produção em Portugal do consumo, 
obtém o saldo exportador português

com base nos preços do mercado simulado,  
calcula a diferença para o preço de mercado de 

cada um dos paises

Com base no saldo exportador português recalcula 
os saldos de interligação Portugal-Espanha

A B C

 

 
Figura 7.8 – Fluxograma simplificado do algoritmo funcional do “Modo 3” do simulador (parte 2 de 2). 

 

7.4.2 - Resultados do simulador 

Para cada um dos modos funcionais, o simulador gera uma tabela e um conjunto de gráficos. 

Estes dados são gerados em formato Microsoft Excel o que permite facilmente a sua exportação 

para tratamento complementar. 

“Modo 1”: 

Com o “Modo 1” são conseguidos em tabela os resultados obtidos na negociação real de 

mercado para qualquer momento: preços, produções e cargas agregados, market split, 

trânsitos de energia nas interligações (agregadas quando para fora da Península Ibérica) e 

saldos de interligação disponíveis na interligação Portugal-Espanha. Complementarmente a 

aplicação apresenta os seguintes gráficos: preços, produção, carga, balanço de exportação e 

condição de market split, conforme ilustram as Figuras 7.9 e 7.10. 
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Figura 7.9 – Exemplo de imagem de tabela de resultados para o “Modo 1”. 

 

 
Figura 7.10 – Exemplo de imagem de gráficos de resultados para o “Modo 1”. 

 

“Modo 2”: 

Com o “Modo 2” obtem-se em tabela os resultados obtidos na negociação real e de todas 

as Ofertas individualizadas de um determinado Agente, acrescentando adicionalmente aos 
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dados obtidos com o “Modo 1”: o preço da Oferta, as diferenças para os preços de mercado, 

assim como a energia aceite e contratada em mercado. Complementarmente são apresentados 

os seguintes gráficos: preços, diferença de preços, produção, carga, balanço de exportação e 

condição de market split, conforme ilustram as Figuras 7.11 e 7.12. 

 

 
Figura 7.11 – Exemplo de imagem de tabela de resultados para o “Modo 2”. 

 

 
Figura 7.12 – Exemplo de imagem de gráficos de resultados para o “Modo 2”. 

 

“Modo 3”: 

Com o “Modo 3” consegue-se em tabela os resultados obtidos na negociação real, obtidos 

como no “Modo 1”, acrescentando novos resultados considerando as restrições impostas à 
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produção, nomeadamente: preços e diferenças para os preços para o mercado real, distribuição 

de produção, informação da disponibilidade de energia no sistema, market split, trânsitos de 

energia e saldos de interligação disponíveis na interligação Portugal-Espanha. 

Complementarmente são apresentados os seguintes gráficos: preços, diferença de preços, 

produção, carga, balanço de exportação e condição de market split, conforme ilustram as 

Figuras 7.13 e 7.14. 

 

 
Figura 7.13 – Exemplo de imagem de tabela de resultados para o “Modo 3”. 

 

 
Figura 7.14 – Exemplo de imagem de gráficos de resultados para o “Modo 3”. 

 



 

 

Capítulo 8  

Simulação e Tratamento de Resultados 

Simulação do Mercado 

Com recurso ao simulador foram geradas novas condições de mercado com a restrição da 

exclusão das fontes com recurso a tecnologia eólica. 

Procurando um período alargado, para aumentar a representatividade da amostra, no 

período relativo aos anos de 2015 a 2017, para cada hora do dia foi simulada a última sessão 

do mercado intradiário correspondente, num total de 26304 períodos horários, tendo, entre os 

resultados obtidos, sido selecionada a seguinte informação: 

• Preços de mercado real e para o mercado com a restrição, 

• Diferenças de preços do mercado com a restrição para o mercado real, 

• Cargas a satisfazer em mercado, 

• Condição de disponibilidade de energia no sistema com restrição, 

• Condição de market split, com e sem restrição, 

• Trânsitos de energia na interligação Portugal-Espanha. 

As Ofertas ao mercado simulado corresponderam ao total de energia transacionada no 

mercado real de 24,9 TWh., dos quais 6,6 TWh de proveniência eólica, valor próximo de 27%.  

Tratamento de Resultados da Simulação 

Apesar de terem sido selecionados apenas alguns dos dados dos resultados obtidos com 

recurso a simulador, a informação conseguida apresentava impossibilidade de análise direta 

tendo-se optado pela sua agregação. Procurando encontrar indicadores e seguir um padrão de 

análise dentro do possível comum, os resultados obtidos pelo simulador foram então agrupados 

segundo três diferentes modelos por: 

• Período horário, 

• Período horário, com agregação por dia de semana e mensal e 
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• Agregação por dia de semana e mensal. 

A agregação por dia de semana podia ter sido realizada num outro contexto, considerando 

dias de trabalho habitual, dias de descanso semanal e feriados. Contudo, analisados os feriados 

em dias de trabalho habitual, de segunda a sexta feira, para o caso português e para o período 

em análise, verificou-se que estes representam apenas 2,8% do total de dias. A análise segundo 

este modelo de agregação apresenta ainda dificuldades acrescidas devido à não coincidência 

de alguns dos feriados em Portugal com Espanha, agravado por em Espanha haver importantes 

diferenças por região. Ainda, considerando os desfasamentos regionais dos feriados, o impacto 

destes aparece em muitas situações atenuado. Neste sentido, optou-se por realizar a agregação 

por dia de semana, não descontando os feriados.  

 

8.2.1 - Tratamento por período horário 

Realizando a agregação por período horário, obtiveram-se os seguintes resultados: 

• Preços horários médios de mercado real e de mercado com a restrição, 

• Diferenças de preços horários médios de mercado com a restrição para o mercado 

real, 

• Diferenças de preços horários médios de mercado com a restrição para o mercado 

real, em percentagem relativa ao preço de mercado real, 

• Desvio padrão dos preços horários médios de mercado real e de mercado com a 

restrição, 

• Desvio padrão dos preços horários médios de mercado real e de mercado com a 

restrição, em percentagem relativa ao desvio padrão do preço de mercado real, 

• Cargas horárias médias a satisfazer em mercado, 

• Condição horária de disponibilidade média de energia no sistema com restrição, 

• Condição horária de market split média, com e sem restrição, 

• Trânsitos máximos horários de energia na interligação Portugal-Espanha. 

Estes resultados estão detalhados nas seguintes tabelas e gráficos. 
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Tabela 8.1 - Resultados da agregação por período horário (1 de 4)36. 

 Preço PT Preço ES Preço Rest. PT Preço Rest. ES 

hora média σ média σ média σ média σ 

1 44,62 14,41 44,91 13,84 46,19 13,81 46,31 13,51 

2 41,22 13,92 41,49 13,28 42,71 13,43 42,86 13,10 

3 39,09 13,88 39,35 13,11 40,39 13,61 40,69 12,97 

4 37,55 14,25 37,70 13,28 38,79 13,94 39,10 13,19 

5 37,40 14,34 37,09 13,55 38,92 13,92 38,92 13,35 

6 38,28 14,15 38,17 13,47 39,84 13,73 39,96 13,20 

7 41,60 14,26 41,90 13,66 42,93 13,74 43,16 13,27 

8 45,28 16,65 46,49 15,23 46,86 15,57 47,34 15,01 

9 46,81 17,65 49,09 15,30 49,11 15,59 49,76 15,04 

10 49,11 17,08 50,88 15,15 50,73 15,57 51,35 14,98 

11 49,95 16,22 51,23 14,83 51,24 15,08 51,69 14,68 

12 49,58 15,62 50,47 14,56 51,40 14,67 51,52 14,47 

13 49,37 15,65 50,09 14,62 50,88 14,74 50,97 14,55 

14 49,08 15,53 49,88 14,43 50,42 14,72 50,65 14,39 

15 47,75 15,13 48,20 14,62 48,79 14,65 48,88 14,61 

16 46,40 15,60 46,73 15,21 47,75 15,30 47,92 15,12 

17 46,06 15,80 46,40 15,45 47,37 15,44 47,43 15,34 

18 47,46 15,93 47,82 15,65 48,67 15,51 48,81 15,40 

19 49,32 16,46 49,92 16,06 50,80 15,99 50,95 15,82 

20 50,94 16,36 51,92 15,34 52,67 15,61 52,93 15,32 

21 52,32 15,26 53,13 14,26 53,76 14,68 54,12 14,13 

22 52,21 15,40 53,34 13,80 54,53 13,91 54,71 13,62 

23 49,57 14,94 50,47 13,67 51,57 13,97 51,76 13,56 

24 44,99 14,49 45,37 13,81 47,02 14,09 47,15 13,79 

média 46,08 15,37 46,75 14,42 47,64 14,64 47,87 14,27 

 
  

                                                 
36 Preços em €/MWh. 
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Tabela 8.2 - Resultados da agregação por período horário (2 de 4)37. 

 Dif. Preço PT Dif. Preço ES 

hora média % Δ σ média % Δ σ 

1 1,57 3,5% -4,2% 1,40 3,1% -2,4% 

2 1,49 3,6% -3,5% 1,37 3,3% -1,4% 

3 1,30 3,3% -1,9% 1,35 3,4% -1,1% 

4 1,24 3,3% -2,2% 1,40 3,7% -0,7% 

5 1,52 4,1% -2,9% 1,84 4,9% -1,5% 

6 1,57 4,1% -2,9% 1,79 4,7% -2,0% 

7 1,33 3,2% -3,7% 1,27 3,0% -2,8% 

8 1,58 3,5% -6,5% 0,85 1,8% -1,4% 

9 2,30 4,9% -11,7% 0,67 1,4% -1,7% 

10 1,62 3,3% -8,8% 0,47 0,9% -1,2% 

11 1,30 2,6% -7,0% 0,46 0,9% -1,0% 

12 1,82 3,7% -6,1% 1,05 2,1% -0,6% 

13 1,51 3,1% -5,8% 0,88 1,8% -0,4% 

14 1,33 2,7% -5,2% 0,78 1,6% -0,3% 

15 1,05 2,2% -3,2% 0,68 1,4% -0,1% 

16 1,35 2,9% -2,0% 1,20 2,6% -0,6% 

17 1,31 2,8% -2,3% 1,04 2,2% -0,8% 

18 1,21 2,6% -2,6% 0,99 2,1% -1,6% 

19 1,48 3,0% -2,8% 1,03 2,1% -1,5% 

20 1,73 3,4% -4,5% 1,00 1,9% -0,1% 

21 1,45 2,8% -3,8% 0,99 1,9% -1,0% 

22 2,33 4,5% -9,7% 1,37 2,6% -1,3% 

23 2,00 4,0% -6,5% 1,29 2,6% -0,8% 

24 2,03 4,5% -2,7% 1,78 3,9% -0,2% 

média 1,56 3,4% -4,7% 1,12 2,5% -1,1% 

 
  

                                                 
37 Preços em €/MWh. 
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Tabela 8.3 - Resultados da agregação por período horário (3 de 4)38. 

 Carga 
PT 

Carga 
ES 

Trânsito Trânsito Rest. 

hora PTES ESPT PTES ESPT 

1 147,1 614,4 655,7 98,1 759,2 98,1 

2 132,8 566,9 1074,4 150,9 1123,6 147,5 

3 126,3 528,0 948,2 165,1 948,2 162,5 

4 120,3 511,4 829,7 135,1 829,7 135,1 

5 86,5 401,5 907,5 43,3 967,5 31,3 

6 93,6 401,5 1004,4 26,2 1004,4 110,1 

7 92,1 409,6 985,4 118,5 1103,6 64,3 

8 77,8 316,9 738,2 111,2 665,5 103,3 

9 82,8 333,3 1207,8 77,2 833,1 77,2 

10 90,1 356,6 819,6 101,7 845,0 101,7 

11 90,0 377,0 814,3 82,3 907,4 82,3 

12 105,9 525,8 842,7 144,7 889,3 144,7 

13 101,5 537,5 1000,0 104,8 948,2 104,8 

14 100,2 535,4 833,7 93,2 869,1 77,2 

15 87,0 525,9 961,2 125,1 853,9 104,5 

16 125,5 588,0 1325,1 139,6 1292,3 89,0 

17 125,7 587,9 1081,4 132,7 1167,1 120,6 

18 133,6 597,8 1157,6 180,3 1214,8 111,3 

19 136,4 603,1 1275,8 108,9 1276,8 74,0 

20 137,8 599,0 1167,6 145,8 1094,2 77,9 

21 139,0 615,6 1124,6 141,1 1268,2 139,7 

22 211,1 557,4 964,9 121,9 1101,5 151,9 

23 214,8 592,3 1228,1 241,9 1070,3 192,1 

24 220,6 666,9 1024,1 191,8 952,7 153,6 

média 124,1 514,6 998,8 124,2 999,4 110,6 

 
  

                                                 
38 Energias em MWh e trânsitos PTES e ESPT máximos no período de estudo. 



 

8. Simulação e Tratamento de Resultados 

 

84 

 

 
Tabela 8.4 - Resultados da agregação por período horário (4 de 4). 

hora 
Disponibilidade 

Energia 
Market 
Split 

Market 
Split Rest. 

1 98,7% 3,2% 1,6% 

2 98,3% 4,7% 2,6% 

3 98,3% 6,4% 3,7% 

4 97,1% 8,2% 5,7% 

5 97,1% 8,1% 4,8% 

6 98,5% 6,4% 3,7% 

7 98,6% 4,3% 2,4% 

8 98,8% 6,3% 2,4% 

9 98,3% 9,9% 2,1% 

10 98,9% 7,3% 2,0% 

11 99,0% 4,4% 1,1% 

12 99,2% 4,0% 1,1% 

13 99,1% 3,7% 0,9% 

14 98,6% 4,5% 1,3% 

15 98,4% 3,7% 1,2% 

16 98,9% 3,9% 1,7% 

17 99,0% 3,9% 1,5% 

18 99,5% 3,8% 1,6% 

19 99,4% 3,7% 1,4% 

20 99,3% 4,3% 1,4% 

21 99,1% 4,8% 2,0% 

22 99,2% 6,0% 1,4% 

23 99,6% 4,9% 1,0% 

24 98,9% 2,6% 1,3% 

média 98,7% 5,1% 2,1% 

 

 
Figura 8.1 - Preços horários médios de mercado real e de mercado com a restrição. 
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Figura 8.2 - Diferenças de preços horários médios de mercado com a restrição para o mercado real. 

 

 
Figura 8.3 - Diferenças de preços horários médios de mercado com a restrição para o mercado real, em 

percentagem relativa ao preço de mercado real. 

 

 
Figura 8.4 - Desvio padrão dos preços horários médios de mercado real e de mercado com a restrição. 
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Figura 8.5 - Desvio padrão dos preços horários médios de mercado real e de mercado com a restrição, 

em percentagem relativa ao desvio padrão do preço de mercado real. 

 

 
Figura 8.6 – Cargas horárias médias a satisfazer em mercado. 

 

 
Figura 8.7 - Condição horária de disponibilidade média de energia no sistema com restrição. 
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Figura 8.8 - Condição horária de market split média, com e sem restrição. 

 

 
Figura 8.9 - Trânsitos máximos horários de energia na interligação Portugal-Espanha. 

 

Este modelo de agregação permite identificar diferenças de influência da energia eólica 

nos diferentes períodos horários.  

 

8.2.2 - Tratamento por período horário, com agregação por dia de semana e 

mensal 

Com recurso aos resultados da simulação segregados por cada período horário, foram então, 

por agregação por dia de semana e mensal, conseguidos um conjunto de gráficos de: 

• Média mensal dos preços horários de mercado real e de mercado com a restrição, 

• Média por dia de semana dos preços horários de mercado real e de mercado com 

a restrição, 

• Média mensal das diferenças de preços horários de mercado com a restrição para 

o mercado real, 

• Média por dia de semana das diferenças de preços horários de mercado com a 

restrição para o mercado real, 

• Desvios padrão mensal nos preços horários de mercado real e de mercado com a 

restrição, 
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• Média mensal das cargas horárias a satisfazer em mercado, 

• Cargas horárias máximas mensais a satisfazer em mercado, 

• Média mensal da condição horária de disponibilidade de energia no sistema com 

restrição, 

• Média mensal da condição horária de market split, com e sem restrição, 

• Máximo mensal dos trânsitos de energia na interligação Portugal-Espanha. 

Para cada período horário foram então emitidos o conjunto alargado de gráficos atrás 

listados, que foram analisados e deles retiradas conclusões. 

Este modelo de agregação permite identificar diferenças de influência da energia eólica 

nos diferentes meses e dias de semana individualizadas em cada um dos períodos horários. 

 

8.2.3 - Tratamento por agregação por dia de semana e mensal 

Considerando finalmente o terceiro modelo de agregação, agrupando os resultados da 

simulação por dia de semana e mensal, obteve-se um último conjunto com os resultados 

sintetizados e espelhados na seguintes tabelas e gráficos de: 

• Média mensal agregada dos preços horários de mercado real e de mercado com a 

restrição, 

• Média agregada por dia de semana dos preços horários de mercado real e de 

mercado com a restrição, 

• Média mensal agregada das diferenças de preços horários de mercado com a 

restrição para o mercado real, 

• Média agregada por dia de semana das diferenças de preços horários de mercado 

com a restrição para o mercado real, 

• Média mensal agregada das cargas horárias a satisfazer em mercado. 
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Tabela 8.5 – Resultados da agregação mensal (1 de 2)39. 

hora 
Preço 

PT 
Preço 

ES 
Preço 

Rest. PT 
Dif. 

Preço PT 
Preço 

Rest. ES 
Dif. 

Preço ES 

jan/15 51,57 51,65 52,96 1,40 53,20 1,56 

fev/15 41,15 41,31 43,15 2,00 43,14 1,84 

mar/15 41,74 41,75 42,70 0,96 42,72 0,97 

abr/15 45,95 45,92 47,20 1,24 47,20 1,28 

mai/15 44,51 44,39 45,89 1,38 45,84 1,46 

jun/15 54,29 54,16 55,22 0,93 55,18 1,02 

jul/15 58,44 58,43 59,37 0,93 59,37 0,93 

ago/15 53,66 53,69 54,54 0,88 54,62 0,94 

set/15 49,54 49,53 50,38 0,84 50,38 0,84 

out/15 48,72 48,89 49,80 1,07 49,88 0,99 

nov/15 51,18 51,05 52,69 1,51 52,75 1,70 

dez/15 51,44 51,25 52,56 1,12 52,58 1,33 

jan/16 32,59 34,52 35,40 2,81 35,84 1,31 

fev/16 26,08 26,79 27,55 1,47 27,82 1,03 

mar/16 27,15 27,64 28,13 0,98 28,35 0,71 

abr/16 21,71 23,40 23,97 2,26 24,95 1,55 

mai/16 22,84 25,21 25,72 2,88 26,50 1,29 

jun/16 34,10 38,43 37,88 3,79 39,13 0,70 

jul/16 39,50 40,46 41,08 1,59 41,32 0,86 

ago/16 39,99 40,00 40,75 0,76 40,75 0,75 

set/16 42,51 42,97 43,65 1,15 43,70 0,73 

out/16 52,15 52,34 53,07 0,92 53,32 0,97 

nov/16 56,20 56,43 57,77 1,57 57,98 1,55 

dez/16 58,11 60,04 60,57 2,46 61,19 1,15 

jan/17 71,17 72,65 74,27 3,10 74,52 1,86 

fev/17 46,15 49,90 49,64 3,49 51,19 1,28 

mar/17 43,35 42,87 44,32 0,97 44,24 1,37 

abr/17 43,28 43,48 44,49 1,21 44,72 1,24 

mai/17 46,80 46,80 47,72 0,92 47,72 0,92 

jun/17 49,31 49,68 49,91 0,61 50,15 0,48 

jul/17 47,54 47,75 48,25 0,70 48,31 0,56 

ago/17 46,09 46,19 46,83 0,75 46,86 0,66 

set/17 48,14 48,19 48,67 0,53 48,72 0,53 

out/17 56,02 55,97 57,03 1,00 56,96 0,99 

nov/17 60,38 60,49 61,36 0,97 61,64 1,15 

dez/17 57,68 57,42 59,01 1,34 59,35 1,93 

 
  

                                                 
39 Preços em €/MWh. 



 

8. Simulação e Tratamento de Resultados 

 

90 

 
Tabela 8.6 – Resultados da agregação mensal (2 de 2)40. 

hora Carga PT Carga ES 

jan/15 118,6 574,3 

fev/15 118,9 623,5 

mar/15 129,6 527,2 

abr/15 175,4 539,0 

mai/15 137,8 554,6 

jun/15 110,4 517,4 

jul/15 98,6 524,7 

ago/15 110,8 510,1 

set/15 96,6 517,9 

out/15 114,9 518,3 

nov/15 118,5 537,2 

dez/15 124,8 467,6 

jan/16 169,7 531,3 

fev/16 153,3 512,9 

mar/16 142,0 478,2 

abr/16 140,3 530,7 

mai/16 152,6 516,1 

jun/16 127,8 519,2 

jul/16 97,7 455,2 

ago/16 133,8 456,4 

set/16 90,2 516,8 

out/16 116,4 507,4 

nov/16 128,8 529,0 

dez/16 120,8 456,8 

jan/17 129,6 519,7 

fev/17 155,5 485,2 

mar/17 155,2 527,2 

abr/17 141,4 498,7 

mai/17 120,1 517,9 

jun/17 133,4 573,6 

jul/17 103,6 509,3 

ago/17 100,0 508,1 

set/17 90,7 514,4 

out/17 92,5 462,3 

nov/17 106,6 505,4 

dez/17 114,3 492,8 

 
  

                                                 
40 Energias em MWh. 



 

Tratamento de Resultados da Simulação  

91 

 

 

 
Tabela 8.7 – Resultados da agregação por dia de semana (1 de 2)41. 

dia 
Preço 

PT 
Preço 

ES 
Preço Rest. 

PT 
Dif. Preço 

PT 
Preço Rest. 

ES 
Dif. Preço 

ES 

segunda 47,39 47,70 48,75 1,36 48,89 1,18 

terça 48,95 49,50 50,15 1,20 50,44 0,94 

quarta 48,73 49,24 50,19 1,46 50,39 1,16 

quinta 48,73 49,43 50,19 1,46 50,40 0,97 

sexta 47,67 48,87 49,33 1,66 49,73 0,86 

sábado 43,36 44,07 45,08 1,72 45,37 1,30 

domingo 38,54 38,49 39,84 1,30 39,95 1,45 

 

 
Tabela 8.8 – Resultados da agregação por dia de semana (2 de 2)42. 

dia Carga PT Carga ES 

segunda 132,9 532,1 

terça 130,3 533,8 

quarta 122,9 558,1 

quinta 116,8 536,2 

sexta 116,0 524,4 

sábado 118,7 474,7 

domingo 131,2 443,3 

 

 

 
Figura 8.10 – Média mensal agregada dos preços horários de mercado real e de mercado com a 

restrição. 

  

                                                 
41 Preços em €/MWh. 

42 Energias em MWh. 
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Figura 8.11 – Média agregada por dia de semana dos preços horários de mercado real e de mercado com 

a restrição. 

 

 
Figura 8.12 - Média mensal agregada das diferenças de preços horários de mercado com a restrição 

para o mercado real. 

 

 
Figura 8.13 - Média agregada por dia de semana das diferenças de preços horários de mercado com a 

restrição para o mercado real. 
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Figura 8.14 - Média mensal agregada das cargas horárias a satisfazer em mercado. 

 

 
Figura 8.15 – Média agregada por dia da semana das cargas horárias a satisfazer em mercado. 

 

Com este último modelo de agregação pretendeu-se captar de modo global, para além da 

influência da produção de energia eólica nos preços no mercado, perceber se existe 

sazonalidade nestes preços e cargas deste mercado especificamente. 
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Capítulo 9  

Conclusões 

Impactos Diretos no Mercado 

Sem prejuízo de outros dados que possam vir a ser retirados deste estudo, com recurso aos 

vários modelos de agregação atrás explicitados, podem extrair-se como grandes conclusões o 

descrito em seguida, relativamente à influência da energia eólica na última sessão negociável 

para cada período horário do mercado intradiário do MIBEL. 

Sem energia eólica: 

• Existe um agravamento de preços em Portugal, na ordem dos 1,56 €/MWh, e em 

Espanha, na ordem dos 1,12 €/MWh; 

• Existe uma menor volatilidade de preços; 

• Existem menos condições de market splitting; 

• Não se verificam variações relevantes nos trânsitos máximos da interligação Portugal-

Espanha; 

• Existem mais condições para ocorrem situações de indisponibilidade parcial de 

energia. 

As condições de indisponibilidade verificadas são relativas às Ofertas do mercado estudado. 

De facto, é de prever que na falta de energia eólica, com o aumento dos preços da eletricidade 

fruto da escassez, outros produtores sejam atraídos para o mercado. 

No geral, adicionalmente, pela análise destas conclusões pode inferir-se que a energia 

eólica é responsável por: 

• Uma maior volatilidade de preços, o que provavelmente se deverá à imprevisibilidade 

e incerteza operacional destas Unidades produtivas; 

• Trânsitos de potência Portugal-Espanha maiores, principalmente no sentido Portugal-

Espanha, esgotando com maior probabilidade os saldos de interligação, criando 

condições de market splitting. 
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Também do estudo se pode retirar a conclusão de que, em geral, neste mercado, Portugal 

entrega a Espanha mais energia do que a que recebe, diferença que se atenua não considerando 

a produção de eólica. Em situação real, o trânsito de energia ocorrido, no período estudado, 

no sentido Portugal-Espanha foi de 1,59 TWh e de 1,33 TWh no sentido inverso, correspondendo 

ao saldo de 0,26 TWh. Não considerando a produção eólica, o trânsito de energia no sentido 

Portugal-Espanha seria de 2,16 TWh e de 1,18 TWh no sentido inverso, com um saldo de 0,98 

TWh. No entanto, esta diferença não é significativa quando considerada no total de energia 

entregue ao consumo neste mercado, que em Portugal foi de 3,26 TWh e em Espanha de 13,54 

TWh, num valor global de 16,8 TWh e, menos importante ainda, considerando o valor global de 

produção em Portugal de 150 TWh e em Espanha de 750 TWh, para o mesmo período do estudo. 

 

Sazonalidade 

Do estudo também se pode concluir, pelos gráficos das Figuras 8.10 e 8.14, que, no mercado 

intradiário estudado, não existe sazonalidade mensal de preços e cargas, nem sazonalidade 

mensal na influência da energia eólica nos preços. 

No entanto, analisando os gráficos com preços segregados por dia de semana, a Figura 8.11 

e restantes apresentadas em Anexo e relativas a cada período horário, constata-se que, neste 

mercado intradiário estudado, existe uma forte sazonalidade semanal caraterizada por uma 

forte quebra de preços ao fim de semana, mas que, contudo, não provoca efeitos de 

sazonalidade semanal na influência da energia eólica nos preços. De salientar que dos gráficos 

se retira que não se verifica uma sazonalidade de cargas semanal neste mercado, 

provavelmente porque se trata de um mercado de ajustes [41]. 

No geral, também se pode, portanto, concluir que a influência da produção eólica se faz 

sentir de idêntico modo com diferentes regimes de carga na rede, por exemplo as variações 

relacionadas com a sazonalidade semanal. 

Pelas Figuras 8.4 e 8.5, perceciona-se um forte aumento de volatilidade de preços nas horas 

de nascer e pôr do sol43, que provocam alterações de temperatura ambiente e 

consequentemente favorecem o movimento de massas de ar, ou seja, vento. Poderá então este 

aumento de volatilidade estar, portanto, relacionado com um aumento de produção dos 

parques eólicos.  

Ainda, relativamente à sazonalidade mensal, pelo gráfico da Figura 8.10, comparado com 

o gráfico a seguir apresentado, com dados da MetaQuotes Software, Corp. [66], com cotação 

contínua dos contratos de Futuros de petróleo bruto nos mercados de Londres (Brent Oil) e 

                                                 
43 Note-se que o referencial horário é o da hora oficial espanhola (HOES), acrescido de uma hora 
relativamente ao português. 
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Nova Iorque (WTI Oil), pode concluir-se que existe relação quase direta entre estes preços e os 

preços deste mercado do MIBEL. 

 

 
Figura 9.1 - Cotação contínua dos contratos de Futuros de petróleo bruto nos mercados de Londres 

(Brent Oil) e Nova Iorque (WTI Oil), de janeiro de 2015 a dezembro de 2017. 

 

No gráfico seguinte, construído também com dados da [66], para um período mais alargado, 

pode verificar-se que o petróleo bruto está a negociar a preços relativamente baixos, quando 

comparados com o passado, pelo que será de esperar que os preços venham a subir e 

consequentemente os preços deste mercado do MIBEL venham a seguir a mesma tendência. 

 

 
Figura 9.2 – Cotação contínua dos contratos de Futuros de petróleo bruto nos mercados de Londres 

(Brent Oil) e Nova Iorque (WTI Oil), de novembro de 2011 a maio de 2018. 

 

Uma aposta de reforço em energias alternativas com fonte renovável, como a eólica, pode 

contribuir decisivamente para amortecer este potencial impacto negativo futuro. 
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Capacidade Competitiva 

Um outro importante aspeto a realçar é o de o preço da energia neste mercado do MIBEL 

estar muitas vezes abaixo do preço estimado anteriormente44 neste estudo em 50 €/MWh de 

custo de produção de energia elétrica com tecnologia eólica. O preço médio negociado para a 

energia, apresentado atrás neste estudo, foi de 46,08 €/MWh em Portugal e de 46,75 €/MWh 

em Espanha. 

Por outro lado, as tecnologias de produção de energia elétrica com fonte renovável 

contribuem para uma diminuição de emissões. Particularmente no caso da Peninsula Ibérica, a 

tecnologia eólica contribui de modo importante para a redução da emissão de CO2. 

Considerando que o consumo médio anual português ronda os 50 TWh/ano [3] e o espanhol os 

250 TWh/ano [4], então, representando a energia eólica cerca de 24,2% [3] [25] da produção 

nacional e 18,6% [4] [25] da produção espanhola, a produção eólica Ibérica ronda os 19% [4] e 

é superior a 57 TWh/ano. Para uma produção equivalente de substituição, por exemplo 

considerando a produção em ciclo combinado a gás natural, a emissão de CO2 estimada seria 

de 20 milhões de toneladas por ano45, equivalente a um valor económico com custo aproximado 

de 300 milhões de euros anuais46. Fazendo raciocínio idêntico para uma central a carvão, o 

custo aproximado ascenderia a um valor superior a 730 milhões de euros anuais. Refletindo-se 

este forte sobrecusto de modo direto ou indireto no custo de produção das centrais térmicas, 

percebe-se a importância das energias renováveis, particularmente neste caso da eólica, na 

sua influência na diminuição dos preços da energia. 

 

Limitações da Abordagem 

Com o estudo realizado retirando as Unidades de produção com energia eólica, foi feita 

uma simplificação, mesmo que aproximada da realidade, pois foi também simulada uma quebra 

artificial da oferta, com consequente aumento de preços, que em situação real conduziria a 

uma compensação por novas Ofertas em mercado de Unidades produtoras com fontes de 

energia alternativas. 

Contudo, seria de esperar que as Ofertas de substituição devolvessem a liquidez ao 

mercado, em capacidade de energia ofertada, muito embora por preço mais elevado  

 

 

                                                 
44 Ver ponto 4.1.3. 

45 Conforme calculado e explicitado em 2.9.1. 

46 Conforme valor de mercado. Ver 4.1.2. 



 

 

Capítulo 10  

Potencial de Evolução do Estudo 

Identifica-se que o presente estudo poderá evoluir segundo diferentes vetores. 

Com o simulador é agora possível realizar estudos equivalentes para diferentes tecnologias 

de produção de energia elétrica. 

Recorrendo ao simulador também se pode recolher dados e estudar melhor a interação de 

cada Agente com o mercado de modo a permitir, por exemplo, que este realize ajustes para 

aumentar a competitividade das suas Ofertas. 

O desenvolvimento do simulador para o mercado diário e os restantes mercados intradiários 

permitiria também estudar a interação destes mercados. Este desenvolvimento permitiria 

obter conclusões em diferentes perspetivas. O esforço para este desenvolvimento está agora 

diminuído, pois o simulador foi desenhado permitindo facilmente a sua evolução, replicando a 

solução empregue e carregando a base de dados com as Ofertas do mercado diário e os saldos 

das interligações das diferentes fases de negociação. 

Finalmente, outro campo de potencial desenvolvimento do simulador é a nível tecnológico. 

Considerando que o Microsoft SQL Server é uma ferramenta com potencial corporativo, pode 

agora, com base no algoritmo desenvolvido, facilmente ser feita a recodificação da interface 

com o utilizador para uma tecnologia permitindo a utilização em ambiente de navegação web, 

como a PHP, permitindo a utilização multi utilizador, simultânea e partilhada, local ou remota, 

da aplicação. 
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