
Resumo 

A reestruturação do sector eléctrico em diversos países tem originado alterações organizativas 

profundas com o desmembramento das empresas tradicionais verticalmente integradas em diversas 

empresas dedicadas a várias actividades.  

De entre elas, contam-se empresas dedicadas à produção de energia eléctrica e/ou fornecimento de 

serviços auxiliares, comercializadores e empresas que disponibilizam serviços de rede, a nível do 

transporte e da distribuição.  

A tendência actual aponta para a progressiva separação das actividades de rede - exploração, 

manutenção e expansão - das actividades de comercialização. As empresas detentoras de activos na 

área das redes, por exemplo de transporte, actuam em regime de monopólio, dado ser inviável a 

duplicação de redes eléctricas na mesma área geográfica. Por esta razão, a actividade destas 

empresas é regulada de forma bastante estrita e os seus custos são remunerados através de Tarifas 

Por Uso das Redes.  

Esta dissertação enquadra-se num conjunto de preocupações relativas ao estabelecimento das tarifas 

referidas. Assim, para além de serem abordados aspectos genéricos relativos a mercados eléctricos, 

a estratégias de regulação e a métodos de alocação de custos (Capítulo 2 e 3), aborda-se de forma 

mais detalhada o problema do cálculo de preços marginais nodais de energia eléctrica, bem como o 

da remuneração de índole marginal associada (Capítulo 4). Neste capítulo, é ainda abordada a 

inserção do problema do cálculo dos preços referidos numa simulação de Monte Carlo cronológica, 

tendo em vista atingir dois objectivos:  

- Obter estimativas de valores esperados de preços marginais nodais de curto prazo;  

- Considerar a fiabilidade dos componentes do sistema, em termos de tempos de funcionamento e de 

reparação, bem como variações especificadas das cargas, de modo a tornar mais realista o cálculo 

da remuneração de índole marginal.  

A finalizar, o Capítulo 5 apresenta de forma detalhada a metodologia implementada; o Capítulo 6 

inclui resultados obtidos com um sistema teste e o Capítulo 7 refere as conclusões mais relevantes e 

perspectivas de trabalho futuro.  

O trabalho inclui uma Lista de Figuras, uma Lista de Tabelas, uma Lista de Abreviaturas e Símbolos e 

um Glossário de Termos Nacionais e Estrangeiros.  



Abstract 

The restructure of the electrical sector in many countries has originated profound organisational 

changes whit the unbundling of many traditionally vertical integrated utilities dedicated to diverse 

activities.  

Among these, are companies that produce electrical energy and/or supplying ancillary services, 

marketers and companies that make available network services, such as transportation and 

distribution.  

The current tendency points to the progressive separation of the network services - operation, 

maintenance and expansion - from commercial activities. Companies that have actives in network 

areas, and using transportation as an example, act as a monopoly, since it would not be viable the 

duplication of the electrical network in the same geographical area. For this reason, the activities of 

these companies are regulated in a very restrict manner and their costs are paid by Network Usage 

Charges.  

This dissertation is centred on a set of concerns related to the establishment of the charges referred. 

The text includes a general description of regulating strategies and cost allocation methods (Chapter 2 

and 3). The problem of nodal marginal price calculation of electrical energy and the associated 

marginal remuneration is described in a more detailed manner in Chapter 4. In this chapter, it is also 

referred the integration of the marginal pricing computation in a chronological Monte Carlo simulation, 

having in mind two objectives:  

- To obtain estimates of the expected value of short term nodal marginal prices along the simulation 

period;  

- To consider the reliability of the components of the system, in terms of operation and repair times, 

and also to be able to specify variations of loads in order to turn the calculation of the yearly marginal 

remuneration more realistic.  

To finalise, Chapter 5 presents in a detailed way the implemented methodology, Chapter 6 includes 

the results obtained with a test system and Chapter 7 presents the most relevant conclusions and 

perspectives of future work.  

This dissertation includes a List of Figures, a List of Tables, a List of Abbreviations and Symbols and a 

Glossary of National and Foreign Terms.  


