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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo principal o estudo do Mercado de Energia Elétrica. Serão 

abordadas as atuais vertentes de comercialização do MIBEL, designadamente o mercado 

spot de contratação à vista (OMIE), o mercado a prazo (OMIP) e o mercado OTC, avaliando 

em que medida, a compra direta no mercado SPOT seria vantajosa para grandes 

consumidores de energia elétrica com perfil de consumo rígido, comparativamente à 

alternativa de aquisição da energia elétrica no mercado a retalho. 

No contexto da melhor opção de contratualização de energia elétrica e evidentemente numa 

perspetiva do novo paradigma do setor, também será analisado o impacto na fatura de 

eletricidade da implementação de sistemas de tarifas dinâmicas, no caso português nas tarifas 

de acesso à rede, em grandes consumidores de energia elétrica com um perfil de consumo 

de energia rígido. 

As tarifas dinâmicas terão uma maior probabilidade de sucesso, caso se integrem ou se 

complementem com um sistema de geração distribuída, pelo que nesta dissertação também 

será estudado em que medida a viabilidade económica da implementação de sistemas de 

geração distribuída pode ou não ser afetada pela existência de sistemas de tarifas dinâmicas. 

As referidas questões de investigação serão contextualizadas através de um caso de estudo 

concreto: O Sistema de Metro Ligeiro da Área Metropolitana do Porto (SMLAMP).  

No âmbito deste estudo de caso é desenvolvida uma análise empírica sobre a possibilidade 

de compra de energia no mercado spot para este agente, comparando-a com os atuais 

contratos bilaterais.  

Também será avaliado o impacto dos projetos-piloto da Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos em matéria de aperfeiçoamento da estrutura tarifária e de tarifas dinâmicas no 

Acesso às Redes. A este propósito, serão ainda analisados dois projetos de investimento para 

autoconsumo, designadamente a instalação de Painéis Fotovoltaicos e o aproveitamento da 

energia regenerada nos veículos ferroviários do SMLAMP. 

 

 

Palavras-chave: Mibel; Tarifas Dinâmicas; Geração Distribuída; Redes Inteligentes 
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Abstract 

This work aims at studying alternative electricity procurement options within the Iberian 

Electricity Market. It identifies the current possibilities available at the wholesale market 

(MIBEL), namely the spot market (OMIE), the forward market (OMIP) and the OTC 

market. Then, the dissertation assesses to which extent the direct purchase in the spot market 

may be economically advantageous for large consumers of electricity with a rigid 

consumption profile, compared to the alternative of acquiring energy in the retail market 

(through bilateral contracts with electricity retailers). 

In light of the recent technological changes in the electricity sector and the shift towards a 

new electricity paradigm, this dissertation also evaluates how sophisticated tariff schemes 

such as dynamic tariffs may affect the electricity bill of large energy consumers with rigid 

energy demand. 

Dynamic tariffs will be more likely to be successful if they are integrated with or 

complemented by a distributed generation system, so this dissertation will also study the 

extent to which the economic feasibility of implementing distributed generation systems may 

or may not be affected by the existence of dynamic tariff systems. 

The mentioned research questions will be contextualized through a concrete case study: The 

Light Rail of Porto. 

In the scope of this case study an empirical analysis is developed on the possibility of 

purchasing energy in the spot market for this agent, comparing it with the present bilateral 

contracts. 

The impact of the Portuguese Energy Regulator's pilot-projects concerning the 

implementation of dynamic (grid) access tariffs will also be assessed for the specific case of 

the Light Rail of Porto. In this regard, two investment projects for self-consumption will 

also be analysed, namely the installation of Solar PV and the use of regenerated energy in 

railway vehicles. 

 

 

Key words: Mibel; Dynamic Rates; Distributed generation; Smart Grids 
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I. Introdução 

A União Europeia (UE) estabeleceu o ambicioso objetivo de integrar plenamente os 

mercados nacionais de energia até 2014. A integração do mercado tem como objetivo 

incentivar uma concorrência e segurança de abastecimento de energia mais intensas. A 

harmonização progressiva das regras do mercado da eletricidade e o aumento da interligação 

das redes nacionais (Portugal e Espanha) são o centro nevrálgico de um mercado interno 

efetivamente competitivo (Ciarreta & Zarraga, 2015). 

A liberalização do mercado de eletricidade na Europa durante a década de 90 e o objetivo 

europeu de integrar os mercados nacionais de energia visaram principalmente aumentar a 

eficiência energética e diminuir os preços da energia para os consumidores (Dias & Magueta, 

2015). 

O processo de liberalização nos mercados europeus de energia tem vindo a materializar-se 

de forma gradual. No contexto nacional, os mercados Espanhóis e Portugueses de 

eletricidade compõem o Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), onde foram 

estabelecidos diferentes mercados, que permitem aos agentes económicos transacionar a 

energia elétrica. Existem duas áreas distintas no MIBEL, respetivamente a zona Espanhola 

e a zona Portuguesa (Ballester, Climent, & Furió, 2016). 

Neste trabalho, o Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) será analisado com minucia, 

uma vez que será com base na possibilidade de aquisição de energia no mercado spot que se 

verificará a melhor solução de aquisição de energia elétrica para o caso empírico aqui 

analisado.  

O MIBEL proporcionou a comercialização de energia em diferentes tipos de mercados, 

designadamente no mercado spot de contratação à vista (OMIE), no mercado a prazo 

(OMIP) e no mercado Over the Counter (OTC).  

Tendo em conta o core business do SMLAMP, no caso empírico não será avaliada a 

possibilidade compra no mercado a prazo, uma vez que não é previsível que este agente 

venda energia, o que limitaria, desde logo, a contratação no mercado a prazo. À luz do 

exposto, o objetivo do presente estudo consiste na avaliação do custo associado a diferentes 

alternativas de aquisição de energia elétrica considerando apenas a energia necessária para a 

atividade da empresa analisada.  

Enquadrando-se o SMLAMP num consumidor intensivo de energia elétrica, com 

considerável peso dos custos energéticos no orçamento anual da empresa. Este estudo de 

caso ilustra como poderá, uma entidade de perfil de consumo intensivo rígido, minimizar os 
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custos de aquisição de energia.  

Com este trabalho, pretende-se analisar as várias possibilidades de aquisição de energia em 

mercado, caracterizando-as e comparando-as do ponto de vista das melhores soluções para 

consumidores com perfil de consumo rígido, tendo em consideração as variáveis que 

influenciam o preço da eletricidade. Como referido, neste conjunto de variáveis, será incluído 

um estudo sobre a compra de energia no mercado spot para a rede de Metro do Porto, 

pretendendo-se identificar se com base em dados históricos se esta opção será mais vantajosa 

do que os atuais contratos bilaterais. Os dados a utilizar na análise da melhor alternativa de 

compra de energia são respetivamente os consumos históricos de energia elétrica do 

SMLAMP, os preços atualmente contratualizados entre o SMLAMP e comercializador 

retalhista de energia elétrica e os preços de energia disponibilizados no MIBEL 

(correspondente ao mercado grossista). 

Neste âmbito, será ainda, avaliado a influencia no preço SPOT da quantidade de eletricidade 

produzida por tipo de tecnologia, com recurso a um modelo de regressão e a árvores de 

regressão. 

A tarifa e os seus períodos horários, bem como o preço de comercialização da eletricidade 

são fatores determinantes para o valor da fatura de eletricidade das organizações e dos 

agentes económicos em geral. Por este motivo e uma vez que se encontram em curso dois 

projetos-piloto da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos a propósito do 

aperfeiçoamento da estrutura tarifária e a implementação de sistemas dinâmicos nas tarifas 

de acesso às redes1, este trabalho avaliará o impacto desta medida na fatura de eletricidade 

das organizações com um diagrama de carga rígido, motivado por uma maior procura nos 

períodos em que a eletricidade é mais cara, respetivamente nos períodos de horas de ponta 

e horas de cheias. De facto, estas organizações pelo seu perfil de consumo, maior nas horas 

em que a eletricidade é mais cara, exibem uma elasticidade preço da procura muito reduzida 

e estão mais expostas às variações nas tarifas de acesso à rede e ao preço de energia formado 

no mercado devido ao serviço que prestam. O caso do Metro do Porto é paradigmático desta 

situação: ao contrário de uma parte significativa da indústria, onde é possível ajustar o regime 

de cargas, organizações como o Metro do Porto, que lidam com uma procura pouco elástica 

face ao período horário e prestam um serviço público, não têm qualquer margem para 

                                                      
1 Tarifa de Acesso às Redes – São os valores pagos pelos consumidores de eletricidade da rede pública aos 
operadores das redes, respetivamente rede de Transporte e Distribuição, pelo uso das redes e pelo uso global 
do sistema (gestão técnica do sistema, regulação e custos de política energética, ambiental e de interesse 
económico geral (sitio da ERSE, 2018). 
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adaptar o seu perfil de consumo em função do grau de congestionamento da rede em cada 

momento do tempo. 

Neste sentido, será efetuada uma simulação dos custos de energia da componente de acesso 

às redes atual para 2018 e aos custos da tarifa dos dois projetos-piloto de aperfeiçoamento 

das tarifas, tendo por base os consumos de energia reais do SMLAMP em 2017. 

Neste contexto, será avaliado o impacto da tarifa dinâmica (de acesso às redes) na fatura de 

energia elétrica da rede de Metro do Porto, identificando em que medida a exposição de 

grandes consumidores de energia elétrica (como é o caso do Metro do Porto) a picos de 

preço (em períodos de congestionamento da rede) decorrentes da implementação das tarifas 

dinâmicas pode viabilizar economicamente a implementação de soluções tecnológicas de 

geração distribuída), consideradas atualmente como um dos pilares do paradigma do setor 

elétrico do futuro e que estão frequentemente associadas a soluções de autoconsumo, em 

que os consumidores de energia elétrica se transformam em prosumers (Burger & Luke, 2017). 

Para além deste capítulo de introdução, o trabalho encontra-se estruturado da seguinte 

forma: i) Capítulo II, É o capítulo dedicado à revisão de literatura, abordando a cadeia de 

valor do setor elétrico, a estrutura do MIBEL, uma breve análise aos modelos de previsão 

do preço de energia, e por último, o contexto das tarifas dinâmicas com especial enfoque 

para a consulta pública da ERSE; ii) Capítulo III, será apresentado o estudo de caso de análise 

da melhor solução de compra de energia no mercado para o SMLAMP e, será ainda, analisada 

a relação entre a variável preço e as tecnologias de produção de eletricidade através do 

modelo de regressão e de árvores de regressão. Neste capítulo também serão apresentadas 

as variáveis e será analisado qual o impacto quantitativo que os projetos-piloto de melhoria 

das tarifas de acesso às redes, atualmente em curso, poderão ter na fatura de eletricidade do 

SMLAMP. O capítulo termina com uma avaliação relativa à geração distribuída, que passa 

pela análise de dois investimentos tecnológicos que complementam as tarifas dinâmicas, na 

expetativa de redução da fatura de eletricidade do Operador do Metro do Porto; iii) Capítulo 

IV, serão explanadas as considerações finais sobre os resultados deste trabalho. 

  



 

4 

II. Revisão da Literatura 

1. Cadeia de Valor do Setor Elétrico 

A Energia Elétrica tem características que colocam uma serie de restrições à gestão das várias 

fases que compõe a cadeia de valor do setor, ou seja, desde o seu processo produtivo até à 

sua utilização. A restrição mais relevante (no presente momento) é a incapacidade de 

armazenamento de eletricidade em grandes quantidades, devido à inexistência de tecnologia 

que o permita fazer a um custo economicamente razoável. Neste contexto, os esforços dos 

agentes deste setor vão no sentido de harmonizar a produção de eletricidade com a utilização, 

ou seja, a energia elétrica produzida deveria, única e exclusivamente, satisfazer as 

necessidades dos utilizadores. De facto, esta limitação impõe uma serie de restrições ao 

mercado da eletricidade. 

Na essência, a eletricidade é um sistema composto pelos processos de produção e utilização, 

mais os fluxos que os integram no tempo e no espaço (Pinto, Almeida, Bomtempo, Lootty, 

& Bicalho, 2007). 

Até aqui, apenas foi feita referência à produção e utilização ou consumo por serem as etapas 

do setor energético que interagem mais diretamente com a oferta e a procura, mas estas 

etapas por si só não permitiriam a chegada da energia elétrica ao consumidor final, faltando 

então, fazer referencia às outras duas etapas que completam a passagem da energia elétrica 

desde o produtor até ao consumidor, respetivamente o transporte e a distribuição de energia 

elétrica. 

A sequência destas etapas, produção, transporte, distribuição e comercialização constituem 

a cadeia de valor do setor energético de eletricidade. 

A impossibilidade de armazenamento de energia elétrica e a interdependência sistémica das 

etapas constituintes da cadeia de valor do setor energético são as características mais 

relevantes do produto eletricidade, razão pela qual se deve dar maior importância a estas 

características no estudo deste produto de mercado. 

Segundo (Pinto et al., 2007), as especificidades impostas pelas características do produto 

eletricidade, direcionam as atenções do setor elétrico para os seguintes atributos técnico-

económicos, a saber: 

 A necessidade de antecipação do comportamento da procura; 
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 A Sobrecapacidade planeada, tanto na produção como no transporte 2. 

Estes atributos são utilizados para fazerem face à antevisão dos períodos de pico e de vale 

da procura de energia elétrica, e quanto mais rigorosos forem, mais eficiente é a cadeia de 

valor dos setor energético. 

Os constrangimentos mencionados, relacionados com a volatilidade do consumo de 

eletricidade, refletem-se obviamente no preço dos mercados de eletricidade.  

Considerando as restrições enunciadas, todos os agentes do mercado de energia elétrica 

gostariam de ser detentores de ferramentas que lhes permitissem fazer previsões precisas dos 

preços de eletricidade. Neste sentido, é apresentado no anexo I, alguns dos modelos de 

cálculo de previsão dos preços de eletricidade. 

A inexistência de tecnologia economicamente viável para armazenar eletricidade em grandes 

quantidades (Pinto et al., 2007), faz com que as quatro etapas da cadeia de valor tenham uma 

elevada interdependência, mas com custos diferentes. Os custos de cada etapa da cadeia de 

valor variam por tipo de tecnologia de produção.  

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) define as quatro etapas da cadeia 

de valor do sistema elétrico português da seguinte forma: 

«Produção: a eletricidade é produzida com recurso a diversas tecnologias e a diferentes fontes primárias 
de energia (carvão, gás, fuel, gasóleo, água, vento, biomassa, entre outros). Em Portugal continental a 
atividade de produção de eletricidade é liberalizada, sendo efetuada por diferentes empresas. 

Transporte: depois de produzida é necessário fazer o transporte da eletricidade em Muito Alta Tensão 
dos centros produtores até aos centros de consumo. Em Portugal continental a atividade de transporte 
é efectuada por uma única empresa – a Rede Eléctrica Nacional (REN). 

Distribuição: além do transporte em Muito Alta Tensão é necessário fazer a distribuição de eletricidade 
através das redes de distribuição em Alta, Média e Baixa Tensão, onde estão ligados a maioria dos 
consumidores finais. Em Portugal continental a atividade de distribuição é regulada e é efetuada 
maioritariamente por uma empresa concessionária – a EDP Distribuição – e também por algumas 
cooperativas de distribuição de energia elétrica em Baixa Tensão. 

Comercialização as empresas de comercialização de eletricidade são responsáveis pela gestão das 
relações com os consumidores finais, incluindo a faturação e o serviço ao cliente. Em Portugal 
continental a comercialização de eletricidade pode ser feita no Mercado Livre, com os comercializadores 
livres, e no Mercado Regulado, com o comercializador de último recurso.»3 

                                                      
2 Como não é possível armazenar energia para fazer face a picos na procura, a produção e o transporte têm que 
ser capazes de garantir estas flutuações, o que implica necessariamente a existência de capacidade ociosa durante 
determinados períodos. 
3 (ERSE, 2017b) 
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Fonte: Sítio da (ERSE, 2017b) 

Figura II-1 – Cadeia de Valor do Setor Elétrico 

A cadeia de valor do setor elétrico em Portugal, como em qualquer outro país, tem as suas 

especificidades, as quais serão resumidas a seguir: 

Produção 

Até há alguns anos atrás, a produção de energia elétrica em Portugal Continental era 

predominantemente térmica e hídrica de grande dimensão, designadas por centrais 

convencionais.  

As preocupações ambientais verificadas nos últimos anos impulsionaram o investimento em 

centrais com produção com recurso a fontes de energia renováveis, designadamente, Energia 

Eólica, Energia Solar, Energia Hídrica (mini-hidricas) e Energia Térmica (Biomassa e 

Biogás). 

O investimento em centrais com produção a partir de fontes renováveis alterou 

significativamente o perfil de produção em Portugal Continental. Esta alteração deve-se em 

grande parte à evolução da potência instalada disponível com recurso fontes renováveis, em 

especial na produção eólica, e na preferência pela produção com base nas energias 

renováveis4. 

Na figura seguinte é percetível a evolução da produção de energia elétrica através de fontes 

de energia renováveis  

A produção de energia elétrica em Portugal é liberalizada, e como é referido no sítio da REN 

tem dois regimes legais: 

«(i) produção em regime ordinário (PRO), relativa à produção de eletricidade com base em fontes 
tradicionais não renováveis e em grandes centros eletroprodutores hídricos, e (ii) produção em regime 

                                                      
4 Quando é referido que é dada preferência à produção com recurso a energias renováveis, significa que são as 
requisitadas a produzir em primeiro lugar, auferindo do mérito de entrar no mercado em primeiro lugar (merit 
order effect). As centrais com recurso a fontes de energia fóssil apenas entrarão no mercado quando a capacidade 
instalada das centrais com base em energias renováveis não tenham potência suficiente para fazer face à procura. 
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especial (PRE), relativa à cogeração e à produção elétrica a partir da utilização de fontes de energia 
renováveis.»5 

 
Fonte: Fonte: Elaboração própria com dados da REN 

Figura II-2 – Produção de Energia Elétrica por Fonte de Energia Primária 

A produção em regime especial (PRE) decorre da persecução das Políticas Ambientais, 

através do incentivo à produção de energia elétrica com base em fontes de energia 

renováveis. A EDP Serviço Universal na qualidade de comercializador de último recurso 

(CUR) adquire toda a eletricidade produzida em regime especial, desde que estes produtores 

(PRE) usufruam do regime remuneratório de remuneração garantida6. 

Os PRE com contratos ainda em vigor continuam a usufruir da Feed-in tariff criadas para 

incentivar o investimento à produção de eletricidade com recurso a tecnologia de energias 

renováveis. As Feed-in tariff remuneravam, e em alguns casos ainda remuneram, a eletricidade 

através de uma tarifa fixa bastante superior à remunerada aos produtores em regime ordinário 

(Resende, Aquino, Castro, Aguiar, & Awazu, 2017). A nova contratualização das unidades 

produtoras de eletricidade com recurso a energias renováveis são remuneradas a preços de 

mercado, portanto, já não é aplicável a Feed-in tariff. 

                                                      
5 (REN, 2017) 
6 Na remuneração garantida o pagamento é efetuado pelo Comercializador de Último Recuso (CUR) ao centro 
electroprodutor, mantendo os valores previstos até ao termo do prazo contratualmente estipulado ou seguindo 
o novo regime remuneratório para os novos contratos. 
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A produção com recurso a energias fosseis, tem que cumprir com os limites ambientais 

estipulados, nomeadamente, no que diz respeito às emissões de gases poluentes para o meio 

ambiente. Contudo, a produção em regime ordinário é toda escoada para o MIBEL.7 

A maior parte da energia produzida em Portugal passa para a rede de Transporte, que será a 

próxima etapa da cadeia de valor da eletricidade a ser abordada. 

Transporte 

A rede de transporte é assegurada pela REN através de uma concessão do Estado Português 

em regime de serviço público. 

A REN na qualidade de Concecionária da rede de transporte tem a responsabilidade do 

planeamento, da construção, da operação e exploração da rede elétrica de transporte (RET), 

bem como a interligação com as outras redes e a gestão técnica global do sistema 

(ERSE,2018d). 

A gestão técnica global tem o fito de assegurar a coordenação e integração da cadeia de valor 

do setor para garantir a eficiência do sistema, a qual tem por base a continuidade de serviço 

e a segurança no abastecimento de eletricidade (REN, 2018a). 

Distribuição 

A maior parte da energia produzida passa para a rede de transporte e desta para a rede de 

distribuição. Nesta fase da cadeia de valor é onde é disponibilizada a energia ao consumidor 

final.  

O sítio da EDP indica os elementos constituintes da rede de distribuição, de acordo com a 

transcrição seguinte:  

«As redes de distribuição de eletricidade são compostas por linhas e cabos de Alta, Média e Baixa tensão. 
São também parte integrante das redes de distribuição as subestações, os postos de transformação e as 
instalações de iluminação pública, bem como as ligações necessárias a instalações consumidoras e 
centros electroprodutores.»8 

À imagem da rede Nacional de transporte, também a rede Nacional de distribuição tem uma 

evolução ao longo do tempo que carece de manutenção, modernização e conceção de novas 

linhas. Estes requisitos são essenciais para garantir as necessidades dos consumidores e a 

qualidade do serviço prestado, bem como a minimização das perdas na rede elétrica. 

Neste sentido, as redes devem adaptar-se à evolução geográfica dos consumos e dos novos 

centros electroprodutores, assegurando desta forma, a sua ligação à rede com características 

                                                      
7 Para 2018 está previsto o agravamento fiscal para as duas centrais térmicas a Carvão, designadamente, a central 
de Sines e a do Pego, em consonância com a política do estado Português de descarbonização. 

8  
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técnicas adequadas(ERSE, 2018b). 

Tal como a Rede Nacional de Transporte, a Redes de distribuição também são 

concessionadas, mas neste caso, em vez do Estado, são os municípios que as concessionam.  

Comercialização 

Antes da liberalização do mercado, o modelo de comercialização de eletricidade era em 

regime de monopólio vertical integrado. Durante esse período a EDP atuava como 

monopolista verticalmente integrado, exercendo a totalidade das atividades económicas 

anteriormente referidas. A empresa era detida pelo Estado Português, integrando o setor 

empresarial do estado. O distribuidor antes da liberalização do Mercado Ibérico de 

eletricidade era em simultâneo o comercializador. 

Após a liberalização, a atividade de comercialização, que constitui a última etapa da cadeia 

de valor do setor elétrico, foi aberta a todos os agentes do mercado(ERSE, 2017a). O 

comercializador tem atualmente a liberdade de comprar e vender eletricidade com acesso às 

redes de transporte e distribuição9. 

Desta forma, o consumidor é atualmente livre de escolher o seu comercializador sem 

qualquer compromisso de fidelização, ao contrário do que se verifica por exemplo, no setor 

das telecomunicações. De forma a simplificar e efetivar a mudança de comercializador, foi 

criada, recentemente, a figura do operador logístico de mudança de comercializador (ERSE, 

2017a). 

O capítulo seguinte descreve com maior detalhe as alternativas de aquisição de energia 

elétrica no mercado (considerando a perspetiva dos consumidores elétricos de grande 

dimensão). 

2. Descrição do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) 

A decisão da União Europeia em formar um mercado único de energia elétrica, integrando 

desta forma os mercados de energia elétrica nacionais, foi determinante para que os Estados 

Membros reunissem esforços para obtenção deste objetivo. 

A integração dos mercados de energia dos Estados Membros, em particular o da eletricidade 

e gás, visa o aumento da eficiência e naturalmente a diminuição do preço da energia para o 

consumidor.  

                                                      
9 O acesso às redes é concedido mediante o pagamento das tarifas de rede que são anualmente objeto de 
regulação, sendo definidas e posteriormente publicadas pela ERSE tendo por base os parâmetros regulatórios 
estabelecidos para cada período de regulação. 
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A União Europeia atribui a máxima importância ao aprofundamento do mercado comum da 

eletricidade, que constitui um importante passo para a concretização do mercado interno da 

energia (Parlamento_Europeu & Conselho_Reguladores, 1996). 

A consecução do mercado único de eletricidade Europeu pressupunha, em primeiro lugar, a 

liberalização do setor elétrico dos estados membros, que eram no início da década passada e 

anteriores maioritariamente constituídos por mercados monopolista, onde atuavam 

empresas verticalmente integradas (à semelhança do caso Português). 

Neste sentido, os Estados Membros da União Europeia iniciaram o processo de 

restruturação do mercado de energia. 

A restruturação do mercado de energia determinou a desintegração vertical dos grandes 

monopólios estatais, o fim da propriedade estatal das concessionárias, a falta de 

regulamentação transparente e a interferência política no setor. Estas iniciativas tinham o 

objetivo de corrigir a baixa qualidade de serviço do funcionamento das concessionárias, a 

ineficiência na operação do sistema e o crescimento económico deficiente. 

Desta forma, o setor começou por ser restruturado através da desverticalização das 

concessionárias estatais, da criação de um órgão regulador independente e da privatização 

das concessionárias (Bhattacharyya, 2011). 

Neste contexto, depois de muito se discutir em torno do mercado interno de eletricidade, na 

década passada, foram finalmente criadas as condições necessárias para o liberalizar. O 

processo conjunto de liberalização do mercado de energia elétrica em Portugal e Espanha 

foi fortemente impulsionado pelas políticas levadas a cabo pela União Europeia (UE), que 

se materializaram através da diretiva (96/92/EC). Esta Diretiva Comunitária resultou em 

vários processos de mudança dos mercados de eletricidade nos Estados Membros, com o 

objetivo de promover a transição dos anteriores mercados de monopólio nacional para um 

mercado único liberalizado Europeu (Silva & Soares, 2008)10.  

A liberalização do mercado Ibérico culminou no acordo entre as administrações de Portugal 

e Espanha para a criação do Mercado Ibérico de Energia Elétrica (MIBEL) que constituiu 

um ato de extrema importância no setor elétrico destes dois países e um passo relevante na 

consolidação do Mercado Europeu de Eletricidade (Borges, 2008). 

De seguida são apresentadas, de forma resumida, as iterações empreendidas pelas 

administrações de Portugal e Espanha para a construção e desenvolvimento do MIBEL.

                                                      
10 Sendo um objetivo da EU a consecução de um mercado único de energia dos Estados Membros, refira-se 
que o mesmo ainda está muito longe de ser concretizado.  
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Fonte: Elaboração própria com base no sítio da ERSE 
Figura II-3 – Etapas na Construção e Desenvolvimento da ERSE 

1998
• Início das conversações entre Portugal e Espanha para criação do Mercado Ibérico

2001
• Novembro- Protocolo de colaboração entre as Administrações de Portugal e de Espanha para a criação do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL)

2002
• Março- Modelo de organização do Mercado Ibérico de Eletricidade

2003
• Julho- Criação do OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), S.A
• Agosto- Estabelecimento de regras necessárias ao funcionamento do mercado no âmbito do MIBEL

2004

• Abril -Aprovação, pela Assembleia da República do Acordo assinado entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, para a constituição do MIBEL
• Julho- Definição do quadro de intervenção da sociedade OMIClear
• Julho- Constituição do mercado de operações a prazo sobre energia eléctrica
• Outubro- Acordo de Santiago de Compostela

2005
• Fevereiro- Sustentabilidade económica do OMIP (Despacho n.º 4673/2005 (2.ª série))
• Novembro- XXI Cimeira Luso-Espanhola de Évora

2006
• Novembro- XXII Cimeira Luso-Espanhola de Badajoz

2007
• Março- Assinatura do Plano de Compatibilização Regulatória entre Portugal e Espanha no sector energético
• Julho- Arranque do MIBEL

2008
• Janeiro- Assinatura do Acordo que revê o Acordo assinado em Santiago de Compostela, em Outubro de 2004, entre a República Portuguesa e o Reino de 

Espanha, relativo à constituição de um Mercado Ibérico da Energia Eléctrica (MIBEL)

2009

• Janeiro- Aprovação, pela Assembleia da República, do Acordo que revê o Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha, relativo à 
constituição  de um Mercado Ibérico da Energia Elétrica

• Janeiro- XXIV Cimeira Luso-Espanhola de Zamora
• Novembro- Estudo sobre o Funcionamento do MIBEL

2010
• Junho- Conferência do Conselho de Reguladores
• Junho- Nova proposta sobre o mecanismo de gestão a prazo da interligação Espanha-Portugal

2011
• Março- Implementação do site MIBEL
• Maio- Memorando de Entendimento para a cooperação no âmbito do MIBEL

2012 
   Julho- Estudo sobre a “Integração da Produção em Regime Especial no MIBEL e na operação dos respetivos sistemas elétricos” 

2018 
  Abril- Estudo sobre a “Integração da Produção Renovável e de Cogeração no MIBEL e na operação dos respetivos sistemas elétricos” 
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2.1 Estrutura do Mercado 

A organização da cadeia de valor deste setor, previamente apresentada neste documento, 

agrupa setores como o transporte e a distribuição, que pelas suas características de 

monopólio natural são setores regulados, bem como os outros setores não regulados 

(produção e comercialização). O transporte e distribuição asseguram a condução da energia 

elétrica, desde a produção até ao consumidor final. Estes setores são considerados 

monopólios naturais, na medida em que a existência de economias de escala torna uma 

estrutura monopolista tecnicamente mais eficiente do que uma estrutura de mercado 

concorrencial. Dado que estas atividades são reguladas, o seu acesso é livre a terceiros 

mediante o pagamento de uma tarifa regulada. 

As outras duas atividades da cadeia de valor do setor de energia elétrica, designadamente a 

produção e a comercialização, estão abertas à concorrência, esperando-se que a dinâmica 

concorrencial resulte numa maior eficiência económica. A atividade de produção de energia 

elétrica em regime de mercado está associada a um mercado grossista, no qual os produtores 

asseguram a colocação da energia no mercado e os agentes compradores, seja para satisfazer 

a carteira de fornecimentos a clientes finais, seja para consumo próprio. A atividade de 

comercialização está associada a um mercado retalhista, em que os agentes comercializadores 

concorrem para assegurar o fornecimento dos clientes finais (MIBEL, 2009). 

2.1.1 Mercado Grossista 

Como referido, o mercado grossista é constituído pelos produtores de energia elétrica do 

lado da oferta e por consumidores diretos e/ou pelos agentes com uma carteira de clientes 

finais do lado da procura. 

O funcionamento do mercado grossista de energia elétrica, no atual quadro de 

desenvolvimento do MIBEL, está assente na existência de um conjunto de modalidades de 

contratação que se complementam entre si (MIBEL, 2009). Estas modalidades refletem a 

especificidade deste mercado, designadamente quanto à impossibilidade de armazenamento 

do produto final, o que obriga a uma entrega imediata ao consumidor da produção, não 

permitindo desta forma uma arbitragem temporal. 

Neste contexto, o mercado grossista do MIBEL é composto por quatro mercados, a saber: 

i) um mercado de contrato a prazo (OMIP), onde se estabelecem contratos de futuros, em 

que a entrega pode ser física ou financeira; ii) um mercado spot de contratação à vista 

(OMEL), onde se transacionam quantidades previamente definidas de energia para o dia 
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seguinte ao da negociação, com uma componente de contratação diária e uma componente 

de ajuste intradiários11; iii) um mercado de serviços de sistema, que é responsável pela gestão 

das cargas da rede, ou seja, responsável por ajustar a produção às necessidades do consumo; 

iv) um mercado de contratação bilateral, em que os agentes compram e vendem eletricidade 

para diferentes períodos futuros. 

2.1.2 Mercado Retalhista 

Ao nível do mercado retalhista (que corresponde à última fase da cadeia de valor do setor 

elétrico), com a implementação do MIBEL estava prevista uma passagem gradual dos 

consumidores para o mercado liberalizado. Este objetivo inicial do MIBEL ainda não foi 

concretizado, pela resistência de alguns consumidores (eminentemente de pequena 

dimensão), que insistem em permanecer no mercado regulado. De facto, parece existir um 

retrocesso no objetivo inicial da passagem de todos os consumidores para o mercado 

liberalizado, pois ainda no ano passado (2017) a ERSE voltou a possibilitar o regresso dos 

consumidores domésticos ao mercado regulado. 

Desta forma, o mercado retalhista continua assente na coexistência de duas principais formas 

de contratação do fornecimento de eletricidade (MIBEL, 2009), respetivamente contratação 

em mercado regulado, por aplicação das tarifas transitórias de venda a clientes finais, fixadas 

administrativamente pela ERSE e contratação em mercado liberalizado, nos moldes 

indicados no capítulo anterior dedicado à descrição do Mercado de Eletricidade. 

Sendo o objetivo deste trabalho, a análise da melhor solução de aquisição de energia em 

função das várias possibilidades existentes no mercado, será dada uma maior relevância ao 

mercado Grossista, nomeadamente o mercado à vista por ser a par com os contratos 

bilaterais o que mais se adequam às necessidades dos consumidores intensivos de energia. O 

mercado retalhista servirá essencialmente como benchmark, na medida em que constitui um 

elemento de comparação de tarifários, tanto ao nível da contratação em mercado regulado 

como em contratação em mercado liberalizado. Seguidamente, caracterizam-se mais 

detalhadamente os operadores do Mercado Ibérico de Energia. 

                                                      
11 «O mercado intradiário do MIBEL confere uma grande flexibilidade à operação dos agentes, propiciando 
um grau de optimização notável do portfólio, em função das necessidades de cada agente, numa variedade de 
horizontes temporais e com as mesmas garantias a nível de transparência e de possibilidades de supervisão que 
caracterizam o mercado diário» (MIBEL, 2009). 
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2.2 Operadores do Mercado Ibérico de Energia  

2.2.1 A Contado 

O OMIE – Operador del Mercado Ibérico de Energia (Polo Espanhol), S.A. é entidade 

gestora do mercado diário do MIBEL e por conseguinte da plataforma de transação de 

eletricidade para o dia seguinte à negociação. O mercado diário opera através do cruzamento 

de compra e de venda, realizados por parte dos diversos agentes registados no mercado. Em 

cada oferta deve constar o dia e a hora a que se reporta, o preço e a quantidade de energia 

correspondentes (ERSE, 2018f)12. 

«O preço de mercado é encontrado através de um processo em que se ordenam de forma crescente em 
preço as ofertas de venda (curva de oferta) e de forma decrescente em preço as ofertas de compra (curva 
de procura) de eletricidade para uma mesma hora. O preço de mercado (graficamente corresponde ao 
cruzamento das curvas de oferta e de procura) é o menor dos preços que garante que a oferta satisfaz a 
procura»13. 
 

 
Fonte: (ERSE, 2017f) 

Figura II-4 – Curva da oferta e da procura do mercado diário 

O funcionamento de mercado rege-se por regras próprias do operador de mercado (OMEL), 

em que estipula que todos os compradores paguem o mesmo valor e todos os vendedores 

recebam o mesmo valor. 

2.2.2 A Prazo 

O OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), SGMR, S.A é a 

entidade gestora do mercado a prazo do MIBEL, disponibilizando instrumentos de gestão 

de risco sob a forma de derivados, tais como: 

i) Contratos de Futuros 

«Contratos Futuro – contrato padronizado (volume nominal e notação de preço) de compra ou venda 
de energia para um determinado horizonte temporal, em que o comprador se compromete a adquirir 
electricidade no período de entrega e o vendedor se compromete a colocar essa mesma electricidade, a 

                                                      
12 (ERSE, 2017f) 
13 (ERSE, 2017f) 
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um preço determinado no momento da transacção. Este contrato tem liquidações diárias (margens) 
entre o preço de transacção e a cotação de mercado (a futuro) de cada dia. Os agentes compradores e 
vendedores não se relacionam directamente entre si, cabendo à câmara de compensação a 
responsabilidade de liquidar as margens diárias e o contrato na data ou período de entrega»14 

ii) Contratos Forward; 

«Contratos Forward - contrato padronizado (volume nominal e notação de preço) de compra ou venda 
de energia para um determinado horizonte temporal, em que o comprador se compromete a adquirir 
electricidade no período de entrega e o vendedor se compromete a colocar essa mesma electricidade, a 
um preço determinado no momento da transacção. Este contrato não tem liquidações diárias das 
margens durante o período de negociação, sendo a margem liquidada integralmente nos dias de entrega 
física ou financeira. Os agentes compradores e vendedores não se relacionam directamente entre si, 
cabendo à câmara de compensação a responsabilidade de liquidar as margens diárias e o contrato na 
data ou período de entrega»15. 

iii) Contratos SWAP. 

«Contratos SWAP – contrato padronizado, em que se troca uma posição em preço variável por uma 
posição de preço fixo, ou vice-versa, dependendo do sentido da troca. Este tipo de contratos destina-
se a gerir ou tomar risco financeiro, não existindo, por isso, entrega do produto subjacente mas apenas 
a liquidação das margens correspondentes»16. 

Segundo a ERSE, atualmente os produtos maís líquidos (mais transacionados e, por isso, 

mais comuns) são os contratos de futuros. 

Os agentes podem negociar contratos de futuros através da troca de derivativos, bem como 

sobre contratos bilaterais fora do mercado (OTC), onde assumem o compromisso de venda 

e/ou compra para liquidação, que poderá ser física ou financeira.  

Para fazer a face ao risco de incumprimento as partes de acordo bilateral (OTC) acordam entre 

si criar uma margem inicial no mercado organizado, de forma a minimizar a probabilidade de 

incumprimento, tendo o MIBEL a vantagem de ter mais uma fonte de receita (Estevão, 2011). 

Cada contrato de futuros envolve o fornecimento / recebimento de eletricidade a uma 

potência constante de 1 MW durante todas as horas do período de entrega (de acordo com 

o prazo de cada contrato (Ballester et al., 2016). 

No caso dos contratos Forwards e Swaps, introduzidos em Março de 2009 no MIBEL, está 

apenas previsto o registo, para efeitos de compensação das operações OTC (Estevão, 2011). 

O OMIClear– Sociedade de Compensação de Mercados de Energia, S.G.C.C.C.C., S.A. é a 

entidade que assume a  Câmara de Compensação e Contraparte Central em todas as 

operações realizadas no mercado gerido pelo OMIP, podendo também compensar negócios 

do mercado OTC ou ainda de outros mercados que tenham como ativos subjacentes 

produtos de base energética ou de natureza análoga, pelo que as suas atividades são 

essencialmente a compensação, o registo, a gestão do risco e a liquidação das operações 

                                                      
14 (ERSE, 2017e) 
15 (ERSE, 2017e) 
16 (ERSE, 2017e) 
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negociadas no OMIP (MIBEL, 2018). 

Num estudo sobre a eficiência do mercado Ibérico de eletricidade, os autores, (Ballester et 

al., 2016) enfatizam os seguintes resultados: (i) verifica-se a hipótese de eficiência de forma 

fraca nos preços dos mercados spot e de futuros com vencimento a 1 mês, a 3 meses e a 1 

ano, (ii) os preços do mercado de futuros do MIBEL não contrariam a eficiente market hypothesis 

(EMH) na forma de eficiência Semi-forte e (iii) também foram encontradas evidências que 

os preços futuros têm um impacto nos preços a prazo, em particular, com vencimentos 

mensais e trimestrais, o que pode ser um indicador confiável do processo de formação dos 

preços no mercado de futuros. 

No mesmo estudo também foi verificada a evidência de causalidade unidirecional de Granger 

entre os preços spot e os preços futuros com maturidade a 1 ano e a 3 meses, bem como 

entre os preços spot e OTC com maturidade a 3 meses. 

3. Novo paradigma do Setor Elétrico 

A presente dissertação foca-se essencialmente no estudo da melhor opção de compra de 

energia elétrica para grandes consumidores com perfil de consumo rígido. Na resposta a esta 

questão, o estudo empírico aqui apresentado considera essencialmente as atuais condições 

de mercado (onde, por exemplo, a questão do armazenamento e despacho da eletricidade 

em tempo real constituem importantes restrições). Contudo, é importante salientar, que a 

resposta à questão aqui estudada poderá ser substancialmente distinta num futuro próximo 

à luz das grandes mudanças tecnológicas que têm vindo a afetar este setor (resultando num 

novo paradigma para o mesmo, com uma alteração substancial da forma de organização da 

cadeia de valor, que deixa de estar organizada de forma linear, para estar organizada em rede, 

dando lugar a um setor descentralizado e mais descarbonizado). 

Para recolocar o setor energético no caminho sustentável, este tem que ser organizado de 

maneira diferente e mudar práticas e políticas a vários níveis. Encontrar essas soluções para 

gerir o setor de maneira sustentável continua a ser o desafio de gestão mais importante 

(Bhattacharyya, 2011). Sendo a importância da reforma do setor energético uma realidade a 

que os agentes deste setor não se poderão alhear, neste subcapítulo serão analisadas as 

reformas atualmente em curso, bem como as ações futuras que poderão contribuir para a 

sustentabilidade do setor energético, alterando-o de forma muito substantiva e possibilitando 

novas soluções tecnológicas para a produção e aquisição de energia elétrica e resultando no 

aparecimento de novos modelos de negócio, que poderão ser determinantes para a seleção 
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das melhores opções de aquisição de energia elétrica num futuro próximo. 

3.1 Inovação Tecnologia como Alavanca a um Novo Paradigma para o Setor 
Elétrico 

O desenvolvimento sustentado das novas tecnologias no setor energético pode contribuir 

para alcançar mais rapidamente os objetivos estratégicos, ambientais e energéticos, da União 

Europeia de pelo menos 20% do consumo total de energia elétrica ser gerado por fontes de 

energia renováveis. 

«Consequentemente, é possível identificar uma série de acções em diferentes países buscando a 
consecução de dois objetivos principais: i) a diversificação das fontes de suprimento do petróleo; e ii) a 
ampliação da participação de fontes renováveis e mais limpas na matriz energética»17. 

À medida que essas tecnologias se começam a tornar mais maduras, assiste-se a uma redução 

considerável no custo nivelado da eletricidade gerada (vulgarmente designado na literatura 

pela sigla LCOE) através de fontes de energia renovável, com o vento onshore que atingiu já 

a paridade com LCOE das energias convencionais e uma redução substancial dos custos da 

produção privada da energia solar fotovoltaica (Pinho, Resende, & Soares, 2018).  

Segundo o documento da EDP “Energy Outlook, 2017 Edition”: 

«Para atingir os objetivos de política energética e ambiental é necessário promover eficiência, 
eletrificação e renováveis em todos os setores o que implica um conjunto de desafios de índole 
económica, politica e comportamental»18 

No entanto, as Energias renováveis têm ainda uma natureza fortemente intermitente, na 

medida em que a capacidade de geração é fortemente influenciada por fatores exógenos 

associados por exemplo às condições climatéricas. Tal não garante uma produção 

homogénea ao longo do tempo: por exemplo, para um mesmo dia do ano, a capacidade de 

produção de energia eólica varia de um ano para o outro. Esta limitação das Energias 

Renováveis levanta a grande questão de como projetar um sistema elétrico com base na 

produção de energias renováveis. 

Adicionalmente, a muito curto prazo, a introdução destas energias no mercado grossita spot 

introduz novas fontes de incerteza e uma elevada volatilidade de preços (ainda que em termos 

médios, se tenha registado uma descida do preço no mercado grossista spot em várias 

regiões, tem-se verificado um aumento muito substancial da volatilidade de preços, com o 

registo de picos de preço muito elevados, quando as renováveis não têm capacidade para 

produzir em linha com o esperado). 

Para fazer face à imprevisibilidade da produção de energias renováveis, a integração destas 

                                                      
17 (Pinto et al., 2007) 
18 (EDP, 2017) 
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Energias deve ser coordenada com a conservação de energia e melhorias de eficiência, tais 

como Combined Heat and Power (CHP) e melhor eficiência, por exemplo na forma de 

células de combustível. 

O investimento no desenvolvimento de tecnologias que permitam o armazenamento de 

energia elétrica também poderá contribuir para uma evolução significativa no setor Elétrico. 

O armazenamento de energia poderá ser uma solução futura para reduzir os custos nos 

períodos de maior consumo, nomeadamente em horas de ponta ou cheias, podendo ser 

implementados pelos grandes consumidores ou diretamente pelos operadores das redes de 

Transporte e Distribuição. 

Neste contexto de elevada incerteza, é fundamental para os agentes do mercado e os 

reguladores preverem o comportamento do mercado, por forma a avaliarem adequadamente 

os seus investimentos e estratégias num ambiente tão competitivo (Pinto, Morais, Sousa, 

Sousa, Vale, Praça, Faia, & Pires, 2016). 

3.2 Geração Distribuída 

A este nível, o grande desafio passa por conseguir a integração em grande escala da geração 

distribuída, e se possível tendo as fontes de energia renováveis como parte integrante do 

processo. Como tal, para além do investimento em fontes de energia renováveis, os sistemas 

de geração distribuída só poderão ter sucesso se houver um forte investimento em redes 

inteligentes (Smart Grid), que permitam a integração em grande escala de todos os pontos de 

produção de energia elétrica. 

Por um lado, a consecução da integração em grande escala da geração distribuída reduziria 

os custos na rede de transporte e de distribuição, em primeiro lugar na manutenção e em 

segundo lugar no investimento a curto prazo na infraestrutura. Por outro lado, as redes 

inteligentes permitiriam uma resposta mais eficiente às solicitações da procura. 

As duas vantagens em cima mencionadas permitem uma elevada eficiência energética da rede 

elétrica quer ao nível do transporte quer ao nível da distribuição.  

O desenvolvimento na medição, controle e comunicação digital (e.g. gestão técnica 

centralizada (GTC)) permite que os consumidores façam uma gestão mais eficiente dos seus 

consumos de energia, possibilitando a integração com tarifas dinâmicas de preços através de 

respostas rápidas a alterações dos preços de energia (Resende & Aquino, 2018). 

Neste sentido, a geração distribuída terá certamente um papel importante no setor 

energético, pois uma vez implementado este novo paradigma em escala suficientemente 
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alargada, a produção de energia tenderá a ser localizada e consumida diretamente pelo 

próprio produtor ou fornecida para o distribuidor local, sem necessidade de passar pela rede 

de transporte.  

De facto, a geração distribuída terá um impacto económico substancial para o concessionário 

da rede de Transporte.  

«A geração distribuída pode aumentar a competição na oferta de energia e reduzir os preços. A 
disponibilidade de geração nos locais de produção é uma segurança física contra a volatilidade dos 
preços. O gerador pode responder a incentivos de preços e expandir capacidade rapidamente, evitando 
crises19.» 

O investimento dos grandes consumidores na geração distribuída e nas suas redes internas 

começa a ser uma realidade reduzindo os custos com a energia consumida e permitindo aos 

operadores das redes de Transporte e Distribuição um menor congestionamento das suas 

redes nas horas de maior consumo. O facto da geração distribuída permitir gerar ganhos de 

eficiência para o sistema elétrico global e a possibilidade dos operadores de redes 

conseguirem obter um diagrama de cargas mais plano, permite uma redução no investimento 

nas redes de transporte e distribuição, promovendo a análise e redefinição das tarifas 

reguladas por parte dos Entidades Reguladoras.  

Face às mudanças tecnológicas que se vêm registando no setor elétrico, torna-se necessário 

adaptar as premissas que constituem a base dos mecanismos regulatórios à nova realidade, 

com o objetivo de satisfazer as necessidades de investidores e consumidores (Andrade & 

Martins, 2017). As inovações que se têm vindo a registar no setor (e que se espera que 

venham a afeta-lo de forma mais intensa num futuro próximo) vêm ainda complexificar o 

processo de regulação do setor, na medida em que se alargam os players e intervenientes no 

setor (e os seus respetivos modelos de negócio que, em muitos casos, se afastam 

significativamente dos modelos de negócio convencionalmente adotados pelas chamadas 

utilities). Adicionalmente, o próprio regulador passa a dispor de mais alternativas tecnológicas 

que lhe permitem implementar novos procedimentos tarifários. Por exemplo, a utilização de 

formas cada vez mais sofisticadas de implementação de tarifas dinâmicas como mecanismo 

de promoção a uma maior eficiência energética no consumo, ilustra bem as possibilidades 

que o novo paradigma do setor elétrico pode trazer em matéria de desenho tarifário 

(considerando ainda instrumentos regulatórios convencionais _ tarifas _ que terão 

certamente que ser combinados num futuro próximo com formas de regulação inovadoras, 

que permitam ao regulador responder aos desafios que emergem no contexto do novo 

                                                      
19 (Pinto et al., 2007) 
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paradigma do setor elétrico). 

3.3 Resumo histórico da reforma tarifária 

Segundo (Faruqui & Aydin, 2017b) desde os anos 1980s houveram quatro ondas de reforma 

tarifária. A primeira teve início no final dos anos 1970 com tarifas TOU (Time-of-Use)20 

idêntica à atual tarifa de acesso às redes em Portugal. Em meados dos anos 1980s foi testada 

a segunda onda, que consistia na aplicação de taxas nos períodos de maior carga, que desde 

logo esteve condenada ao insucesso, devido à inexistência de contadores inteligentes. A 

terceira já apresenta tarifas dinâmicas e foi impulsionada pela crise energética de 2001/2002. 

Esta onda permitiu perceber qual a recetividade do consumidor à contratação de energia 

com preços que variam no tempo.  

Neste momento encontra-se em curso a quarta onda resultante da evolução tecnológica, mais 

concretamente na possibilidade de o consumidor ter informação em tempo real, através de 

contadores inteligentes, do custo de energia em cada momento e com base nesta informação 

tomar a opção de consumo energético que mais lhe convém (eventualmente otimizando o 

seu perfil de consumo, por forma a reduzir a sua fatura de eletricidade). Importa referir que 

a materialização deste conceito (adaptação do consumo em tempo real está assente no 

pressuposto de uma generalização do processo de geração distribuída em que o consumidor 

(agora transformado em prosumer) é detentor de infraestruturas que lhe permite reduzir os 

seus consumos energéticos nos períodos em que a energia elétrica proveniente da rede 

convencional é mais cara (por exemplo, tecnologias de micro-geração como painéis solares 

fotovoltaicos, sistemas de baterias ou ambos), sobretudo no período de horas de Ponta e no 

período de horas de cheias.  

É ainda importante referir que as tarifas dinâmicas podem revestir-se de diversas formas de 

implementação. No momento presente, um aspeto importante prende-se com o facto do 

consumidor poder ou não conhecer os preços de energia (assim como os períodos de pico/ 

vale) antecipadamente, motivo pelo qual para alcançar os níveis de eficiência desejados, o 

consumidor deverá dotar a sua infraestrutura de sistemas de gestão de carga inteligentes. 

Segundo (Faruqui & Aydin, 2017a) poder-se-á ainda falar de uma quinta onda, designada por 

“Energia Transativa21 e Casas Inteligentes”, que certamente será o futuro das tarifas, cuja 

                                                      
20 TOU (Time-of-Use) são tarifas com preços diferenciados para diferentes períodos do dia e que estão pré-
definidos para um período alargado (normalmente anual). Os exemplos mais frequentes são os tarifários bi-
horários, tri-horários e tetra-horários com dois, três e quatro períodos distintos ao longo do dia, respetivamente 
(ERSE, 2017c).  
21 Energia Transativa pressupões que o consumidor seja detentor de toda a informação necessária à tomada de 
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estrutura não pode ser ainda antecipada de forma rigorosa na medida em que o futuro 

desenho das tarifas previsivelmente irá depender muito do desenvolvimento tecnológico e 

da forma como este afeta a estrutura de mercado e a viabilidade económica de novos 

modelos de negócio.  

Espera-se que no futuro os consumidores estejam munidos de ferramentas que lhes 

permitam responder e participar no mercado de energia, designado por mercado de energia 

transativo. No futuro, é espectável que a evolução tecnológica permita melhorias na troca de 

informação de e para casas inteligentes, dando aos clientes residenciais a oportunidade de 

acrescentar valor diretamente dos mercados grossistas de eletricidade (Faruqui & Aydin, 

2017a).  

3.4 Tarifas como instrumento regulatório: O Caso Português 

Como referido anteriormente, o sucesso do novo conceito de tarifa dinâmica está 

intimamente ligado à disponibilização em tempo real ao consumidor final dos dados dos 

consumos e preço horário. O consumidor tendo ao seu dispor os dados do seu consumo e 

preço por período horário, em tempo real, estará certamente mais habilitados a tomar as 

melhores decisões de compra de energia. 

Neste sentido, o consumidor poderá deslocar o seus consumos no tempo, de forma a reduzir 

o consumo nos períodos em que a energia é mais cara, e/ou definir uma estratégia tendo por 

base a geração distribuída. 

Neste subcapítulo, será dada uma maior relevância às alterações na regulação tarifária do 

setor elétrico Português. 

As tarifas portuguesas estão numa fase de restruturação, tendo a ERSE iniciado esta intenção 

através de dois projetos piloto para Portugal Continental de aperfeiçoamento do tarifário de 

energia elétrica atual, a saber: 

 Projeto-piloto 1- Aperfeiçoamento da Tarifa de Acesso às Redes em Portugal 

Continental. 

 Projeto-piloto 2: Introdução de uma Tarifa Dinâmica no Acesso às Redes em 

Portugal Continental. 

No sentido de melhor enquadrar este tema nas tarifas Portuguesas, antes de caracterizar os 

respetivos projetos-piloto atualmente em implementação em Portugal será efetuada uma 

breve descrição das tarifas atuais.  

                                                      
decisão para poderem responder e participar nos mercados de energia, ainda complexos.  
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Segundo a ERSE: 

«O sistema tarifário e a metodologia de cálculo das tarifas, definidas no Regulamento Tarifário, devem 
promover de forma transparente a eficiência na afectação de recursos e a equidade e justiça das tarifas, 
sem esquecer a necessidade de manter o equilíbrio económico e financeiro das empresas reguladas, a 
qualidade do fornecimento de energia eléctrica e a estabilidade da evolução tarifária»22. 

No mercado liberalizado, o preço de eletricidade em Portugal é constituído por duas 

componentes, respetivamente a tarifa de acesso às redes e o preço de energia do 

comercializador. As tarifas de acesso às redes abrangem as tarifas de Uso Global do Sistema, 

de Uso da Rede de Transporte e de Uso da Rede de Distribuição (ERSE, 2017b), as quais 

são reguladas, sendo anualmente publicadas em dezembro pela ERSE para vigorar no ano 

seguinte (ERSE,2017b) nos vários níveis de tensão e nos diferentes períodos tarifários. O 

preço de energia do comercializador é constituída pelo que a ERSE designa de tarifa de 

energia, assumindo-se esta como o preço negociado entre o consumidor e o comercializador 

em mercado livre (pelo menos para os consumidores que não permanecem ainda no 

segmento regulado). 

 
Fonte: (ERSE,2017b) 

Figura II-5 – Tarifa de Venda a Clientes Finais 

Para efeitos do desenho do esquema tarifário, encontra-se atualmente em vigor um sistema 

de TOU, em que os períodos tarifários são divididos em dois grupos, respetivamente 

períodos trimestrais e períodos horários. 

Os períodos trimestrais são os seguintes: 

 Período I  de 1 de janeiro a 31 de Março; 

                                                      
22 ERSE. (2017b). Regulamento Tarifário Setor Elétrico. regulação. 
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 Período II de 1 de abril a 30 de junho; 

 Período III de 1 de julho a 30 de setembro; 

 Período IV de 1 de outubro a 31 de dezembro.  

Na tarifa de acesso às redes, os períodos trimestrais têm preços idênticos dois a dois, ou seja, 

os preços podem ser ligeiramente diferentes da hora legal de inverno para a hora legal de 

verão, sendo o preço da energia elétrica para o período I igual ao do período IV e o preço 

do período II igual ao do período III. 

Os períodos horários podem ser divididos em quatro, designadamente horas de ponta, horas 

de cheias, horas de vazio normal e horas de super vazio. 

As tarifas são distribuídas pelos períodos horários de acordo com a tabela seguinte. 

Tarifa Tetra-horária  Tri-horário Bi- horário Simples 

Períodos 
Horários 

Super Vazio 
Vazio Vazio 

Todos os 
períodos 

Vazio Normal 

Ponta  Ponta  
Fora do Vazio 

Cheias Cheias 

Fonte: Elaboração própria  
Tabela II-1- Períodos tarifários 

Para além dos períodos horários o consumidor pode optar por três ciclos distintos, 

respetivamente o ciclo semanal, ciclo semanal opcional e o ciclo diário, como se exemplifica 

nas três figuras seguintes. 

 
Fonte: (EDPSU, 2017) 

Figura II-6 – períodos horário ciclo semanal 
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Fonte: (EDPSU, 2017) 

Figura II-7 – períodos horários ciclo semanal opcional 

 
Fonte: (EDPSU, 2017) 

Figura II-8 – períodos horários ciclo diário 

A mudança de paradigma na comercialização de energia elétrica está associada a uma 

alteração na regulação económica deste setor, que passou de uma regulação com enfase na 

oferta de eletricidade, considerando a procura rígida, para a possibilidade de inclusão da 

procura no modelo de equilíbrio entre a oferta e a procura de eletricidade.  

Esta nova realidade forçou a ERSE a repensar o sistema tarifário Português de eletricidade, 

dando um papel de destaque à maior flexibilidade tarifária. Esta alteração só é possível devido 

à evolução tecnológica, que através dos contadores inteligentes permite a troca de 

informação entre o fornecedor e o consumidor de energia elétrica. A troca de informação, 

designadamente o preço a que a energia está a ser transacionada, permitirá ao consumidor 

fazer uma gestão eficaz do seu consumo, fator que se repercutirá também na rede elétrica, 

ou seja, o aperfeiçoamento do tarifário e a implementação das tarifas dinâmicas terão como 

um dos objetivos principais aliviar os períodos de maior congestionamento das redes através 

da redução efetiva de consumo (eficiência energética) ou do deslocamento de consumo para 

fora dos períodos de maior carga (flexibilidade da procura). (ERSE, 2017c). 
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Conceptualmente a gestão da procura é dividida em dois tipos, respetivamente implícita23 e 

explícita24. Como o objetivo da ERSE é uniformizar as cargas na rede evitando períodos de 

consumo elevado, a implementação de projetos-piloto que foram apresentados na consulta 

pública visaram exclusivamente valorizar a gestão implícita da procura através de um 

aperfeiçoamento das tarifas variáveis no tempo (ERSE, 2017c). A gestão implícita da procura 

representa efetivamente o objetivo primordial da consulta pública, representando os 

instrumentos em que o consumidor reage a um sinal de preço para adequar o seu consumo 

à capacidade do sistema (ERSE, 2017c). 

As tarifas dinâmicas têm vindo a ser colocadas em prática em vários países nos últimos anos. 

A implementação deste tipo de projetos é frequentemente precedida por um período de 

teste, pese embora não existam registos de implementação de tarifas dinâmicas parciais, 

como se verifica no projeto-piloto Português, em que só se aplica esta tarifa para a 

componente de acesso às redes. 

O projeto-piloto de aperfeiçoamento da tarifa de acesso às redes em Portugal, consiste numa 

tarifa do tipo Critical Peak Pricing (CPP)25 que será utilizada para aplicar a 100 horas de ponta 

anuais um preço mais elevado (ERSE, 2017c) para todos os clientes, à exceção dos clientes 

com fornecimento em Baixa Tensão. 

A tarifa dinâmica será refletida na Tarifa de Uso de Rede e na Tarifa de Rede de Distribuição, 

ficando, portanto de fora, a Tarifa de Uso Global que manterá o preço atualmente 

estabelecido pela ERSE com base nos parâmetros regulatórios. A proposta pressupõe a 

remoção da potência média em horas de ponta. 

Na consulta pública da ERSE sobre as tarifas dinâmicas foram apresentadas três propostas. 

Em duas delas é apresentada uma restruturação dos períodos horários, sendo a definição das 

horas críticas para uma delas, alocadas a horários pré-definidos, e para a outra, as horas 

                                                      
23 «Gestão implícita da procura, considerada também como gestão baseada em preços, representa os 
instrumentos em que o consumidor reage a um sinal de preço para adequar o seu consumo à capacidade do 
sistema» (ERSE, 2017c). 
24 «Gestão explícita da procura, também designada como gestão baseada em incentivos, compreende os 
mecanismos em que o controlo da procura agregada é transacionado em mercados organizados, 
desempenhando um papel ativo no mercado tal como os serviços de produção (os consumidores integrados 
nestas soluções recebem normalmente pagamentos diretos pela participação nesta gestão centralizada)»(ERSE, 
2017c). 
25 Critical Peak Pricing (CPP) – «Descontos monetários que são concedidos quando os consumidores 
transferem uma parte do seu consumo para fora dos chamados “períodos críticos”. A localização exata desses 
períodos não está pré-definida e é anunciada com uma antecedência curta. O cálculo do desconto obriga a ter 
um perfil de consumo hipotético que não apresenta transferências de procura para o período não-crítico, de 
forma a avaliar o grau de resposta por parte do consumidor (p.e. baseado no consumo histórico de cada 
consumidor)» (ERSE, 2017c).  
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críticas são alocadas nas horas de ponta e cheias de forma flexível. A terceira preserva as 

localizações do tarifário atual, admitindo a ocorrência das horas críticas de forma flexível nos 

períodos de ponta ou cheias (ERSE, 2017c). 

O quadro seguinte sintetiza as três propostas de tarifas dinâmicas da consulta pública. 

 

Fonte: (ERSE, 2017d) 
Figura II-9 – Síntese das três propostas para a tarifa dinâmica (Portugal Continental) 

 
Fonte: (ERSE, 2017b) 

Figura II-10 – Períodos horários proposta 1.1 do documento em consulta pela ERSE 

Terminada a consulta pública e depois de analisados os comentários das entidades 

interessadas, a ERSE aprovou as regras para a implementação dos projetos através da 

Diretiva n.º 2/2018. 

De acordo com esta Diretiva foram escolhidas duas das três propostas, dando continuidade 

ao objetivo inicialmente a que a ERSE se propôs através de dois projetos que tiveram início 

a 1 de junho de 2018 com uma duração de 12 meses. Depois de finalizado o período dos 

projetos o operador de rede fará a avaliação dos resultados, os quais apresentará à ERSE. 

De seguida são apresentados os projetos-piloto atualmente em curso. 
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3.4.1 Projeto-piloto 1 – Aperfeiçoamento da Tarifa de Acesso às Redes 

Para o projeto-piloto 1, os períodos tarifários tiveram como única alteração, respetivamente 

a divisão da Ponta em Super Ponta e Ponta Normal, mantendo-se inalteráveis todos os 

outros períodos, sendo a duração diária a que se apresenta na tabela seguinte. 

 
Fonte: (ERSE, 2018a) 

Tabela II-2- Duração diária do projeto-piloto 1 

Os períodos trimestrais foram substituído por 3 épocas que variam de área geográfica para 

área geográfica. 

A área geográfica da rede também é uma novidade, uma vez que foram criadas 6 áreas 

geográficas, a saber: Norte; Porto; Mondego; Lisboa; Tejo; Sul. 

A associação de cada época a cada mês do ano por área de rede foi efetuada de acordo com 

a tabela seguinte. 

 
Fonte: (ERSE, 2018a) 

Tabela II-3- Associação de cada época aos meses do ano 
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Os ciclos semanais também variam de área da rede para área de rede. 

Todas as tarifas atuais da componente de redes mantêm-se à exceção da potência em horas 

de super ponta, resultando para esta tarifa a aplicação de fatores multiplicativos na tarifa de 

acesso a redes publicada pela ERSE. 

Os fatores multiplicativos definidos são os constantes na tabela seguinte: 

 
Fonte: (ERSE, 2018a) 

Tabela II-4- Fatores multiplicativos dos preços de potência em horas de super ponta 

3.4.2 Projeto-piloto 2 – Introdução de Tarifas Dinâmicas no Acesso às Redes 

Para o projeto-piloto 2, os períodos tarifários tiveram como única alteração, respetivamente 

a divisão da Ponta em Ponta Critica e Ponta Não Critica, mantendo-se inalteráveis todos os 

outros períodos, sendo a duração diária igual à do projeto-piloto 1 

Os períodos trimestrais, à imagem do definido no projeto-piloto 1, também foram 

substituídos por três épocas. 

Neste projeto piloto também foram atribuídas áreas geográficas e associados os meses a cada 

época, de forma idêntica à da tabela II-3. 

Os ciclos semanais no projeto-piloto 2 também são definidos por área. 

A tarifa da componente de redes mantém-se em relação à tarifa atual, com a exceção dos 

preços da potência em horas de ponta crítica, que resultam dos fatores multiplicativos dos 

preços de potência adicional constantes na tabela seguinte: 

 
Fonte: (ERSE, 2018a) 

Tabela II-5- Preços de potência adiciona em horas de ponta critica 

A novidade neste projeto-piloto encontra-se na definição dos períodos críticos que deverão 

ser comunicados pela ORD aos comercializadores e participantes com uma antecedência 

mínima de 48 horas face ao primeiro período de hora critica ou com uma antecedência de 
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24 horas em dia útil em períodos que englobem o fim-de-semana e/ou feriado. 

Os critérios de definição de horas criticas encontram-se documentados na (ERSE, 2018a)  
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III. Estudo Empírico 

1. Exposição do Problema, Metodologia e Dados 

Sendo a Rede de Metro do Porto um consumidor intensivo de energia elétrica, com um 

impacto substancial no orçamento do operador desta rede de transportes, será efetuado um 

estudo empírico sobre a possibilidades de compra de energia no mercado à vista para este 

agente, procurando inferir em que medida estas conclusões poderão aplicar-se noutros 

setores com perfis de consumo idênticos. 

Este estudo dar-nos-á a indicação de qual a melhor opção de compra de energia para a rede 

do Metro do Porto, comparando as seguintes alternativas: i) a compra de energia através de 

contratos bilaterais e ii) compra de energia no mercado spot. 

A análise da melhor opção de compra de energia passará pela avaliação baseada em valores 

históricos (níveis de consumo e preços dos vários mercados analisados). 

Como referido, será avaliada a diferença no valor total da fatura, da multiplicação dos 

consumos reais de eletricidade de anos anteriores pelas tarifas praticadas nos contratos 

bilateral existentes, e a multiplicação dos mesmos consumos pelos valores horários 

praticados no mercado à vista do MIBEL.  

Depois de avaliadas as diferenças entre os dois tipos de aquisição de energia será analisado o 

impacto no preço de energia do mercado spot resultante do tipo produção. Será utilizado o 

modelo de regressão para aferir a correlação entre cada tecnologia de produção de energia e 

o preço através de um modelo de regressão e de uma árvore de regressão. 

Por fim também será avaliado o impacto das tarifas dinâmicas na fatura de energia elétrica 

no SMLAMP. Neste caso, será efetuada uma análise comparativa, onde serão refletidas as 

diferenças dos preços dos períodos horários propostos na consulta pública com os preços 

atualmente em vigor. Depois de aferidas as diferenças de valor entre as duas tarifas serão 

analisadas em que medida a adoção de tarifas dinâmicas poderá afetar a viabilidade 

económica de algumas tecnologias de geração distribuída (prosumer), como por exemplo, o 

investimento em infraestruturas energéticas para garantir os consumos energéticos nos 

períodos em que a energia elétrica é mais cara. A avaliação será suportada com indicadores 

financeiros, no sentido de se poder aferir a viabilidade do investimento nestas infraestruturas 

(e.g., tecnologias de micro-geração como painéis solares fotovoltaicos, sistemas de 

aproveitamento da regeneração de energia) 

Antes de avançar como o estudo empírico, no sentido de lhe dar um melhor enquadramento, 

de seguida é efetuada uma breve descrição da rede elétrica do SMLAMP. 
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O SMLAMP é constituído por 6 linhas de tração elétrica, designadas para a operação pelas 

letras A, B, C, D, E e F. 

O sistema de Energia Elétrica é constituído por 36 Subestações de Tração (SET) e 23 Postos 

de Transformação (PDT), os quais formam uma rede interna de fornecimento de energia 

elétrica aos veículos e à infraestrutura do SMLAMP. 

A rede interna é alimentada através de onze SETs e um PDT, estrategicamente distribuídos, 

e é realizada em média tensão 8,7/15 kV, respetivamente tensão simples e tensão composta. 

A configuração da rede elétrica é efetuada em anel aberto para impedir o paralelo entre 

subestações do lado do fornecedor. A rede interna é configurável através dos quadros de 

média tensão instalados nas SETs e nos PDTs. 

Para além da infraestrutura alimentada pela rede interna em MT, existem ainda 3 postos de 

transformação com fornecimento neste nível de tensão, mas que não estão interligados com 

a rede interna. Cada uma das linhas em operação é alimentada a partir de um ou mais pontos 

de entrega de energia do fornecedor. 

Os pontos de entrega atualmente ao serviço são em número suficiente para garantir uma 

alimentação apenas com pontos de adução26 nas extremidades (ou próximo destas) de cada 

uma das seis linhas de tração e, nas linhas com um maior fluxo de comboios e pessoas, está 

previsto também, um ponto de alimentação intermédio.  

 A linha “A” tem três pontos de entrega de energia do fornecedor, dois nas 

extremidades e um ponto central. 

 A linha “D” está alimentada da mesma forma, com duas ligações nas extremidades e 

uma intermédia. 

 A linha “B” está ligada da mesma forma, com duas ligações nas extremidades e uma 

intermédia. 

 A linha “C” tem duas ligações, uma na extremidade norte e uma na subestação de 

Fonte do Cuco, SET comuns à linha “P” e “T”. 

 A linha “F” tem duas ligações, uma no terminus de Fânzeres e outra na SET de 

Levada.  

 A linha “E” está alimentada pelo anel da linha “P” através da subestação dos Verdes. 

As subestações de tração nas quais está prevista a entrega da energia por parte da entidade 

                                                      
26 Ponto de adução é o ponto de fornecimento de energia elétrica na rede interna através da ORD, que garante 
a distribuição da energia elétrica a várias SETs da rede interna.  
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distribuidora estão indicadas na seguinte tabela: 

LINHA F D A B, C B C 

SET DE                          
ENTREGA 

Fânzeres General Torres Campanhã Fonte do Cuco Vila do Conde ISMAI 

Levada Faria Guimarães Francos Fonte do Cuco Vilar do Pinheiro  

 Hospital de S. João Mercado    

Fonte: Elaboração própria  
Tabela III-1 – Pontos de adução do SMLAMP por linha 

A partir destes pontos, a energia é distribuída em média tensão às subestações de tração 

através da rede interna. 

As Análises, respetivamente a comparação dos custos dos contratos bilaterais de eletricidade 

com a compra no mercado spot e da comparação do custo atual da componente de acesso 

às redes com o custo de um dos projetos-piloto de melhoria das tarifas, serão efetuadas 

individualmente a cada um dos pontos de adução e aos três pontos de alimentação elétrica 

independentes da rede interna. 

2. Análise e Discussão dos Resultados 

2.1 Análise Comparativa dos Custos de Contratos Bilaterais de Eletricidade 
com os Custos de Compra de Energia no Mercado SPOT 

Os custos de energia elétrica são compostos por duas componentes, respetivamente a 

componente de redes e a componente do fornecedor (que inclui a componente energia, que 

se refere à energia efetivamente consumida e que, em mercado livre, é determinada 

especificamente por cada fornecedor). Para a análise da melhor solução da compra de 

energia, só nos interessa a componente do fornecedor, uma vez que os preços da tarifa da 

componente de redes são publicados anualmente pela ERSE, em função dos parâmetros 

regulatórios.  

Para efeitos deste estudo, foram utilizados os custos de energia, tanto dos contratos bilaterais 

como da compra no mercado spot, tendo por base uma amostra alargada de 2014 a 2017. 

Relativamente à tarifa aplicada aos consumos reais para efeitos da análise comparativa do 

recurso a contratos bilaterais versus recurso ao mercado spot, temos que: 

 A tarifa utilizada nos contratos bilaterais é a que foi praticada pelo fornecedor da 

empresa objeto de estudo no período de referência; 

 O preço utilizado para efeitos de avaliação da alternativa de acesso direto ao mercado, 

corresponde ao preço do mercado SPOT praticado no MIBEL no mesmo período. 

Os contratos Bilaterais de energia elétrica no SMLAMP são individuais, ou seja, é possível 
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fazer um contrato por ponto de entrega. No entanto, a contratualização normalmente é 

global, por um lado, devido ao desconto de quantidade e, por outro lado, devido à redução 

da carga administrativa com o processo da gestão do contrato, que também se refle nos 

custos da empresa. 

A análise individual de cada ponto de entrega encontra-se no anexo I, demonstrando os 

resultados por ponto de entrega. A tabela seguinte resulta da compilação das análises 

individuais, onde estão evidenciadas as diferenças entre o custo da contratação bilateral e os 

custos da contratação no Mercado à Vista. 

 
Fonte: Elaboração própria  
Tabela III-2 – Diferença entre contratos bilaterais e mercado spot por ano e por ponto de 

entrega  

No seguimento do referido, apresenta-se um gráfico com o resultado global anual, onde 

foram somados os custos de cada ponto de entrega nos dois casos, respetivamente, para o 

caso da contratação bilateral e para o caso da compra no mercado SPOT. 

Dif (fornecedor-spot)
2014 2015 2016 2017 Total

Campanhã 64 122,24 26 737,13 51 617,05 -17 287,55 125 188,87
Fânzeres 15 096,65 6 279,47 14 161,54 -4 299,34 31 238,32
Faria Guimarães 43 181,94 17 450,72 36 636,48 -10 699,82 86 569,32
Fonte do Cuco 85 292,15 42 281,84 79 562,89 -23 506,77 183 630,11
Francos 89 988,13 37 550,02 82 367,60 -25 997,78 183 907,97
General Torres 68 910,63 26 296,83 53 292,25 -17 657,23 130 842,47
Hospital de São João 38 571,15 15 955,98 33 585,91 -10 926,38 77 186,67
ISMAI 41 142,29 16 113,82 37 256,37 -13 076,65 81 435,83
Levada 14 053,64 5 778,90 13 916,62 -3 932,03 29 817,12
Mercado 61 249,35 25 923,44 54 471,48 -18 764,94 122 879,34
Parque Metro 8 003,63 3 499,93 6 948,29 -2 067,08 16 384,78
PI da Senhora da Hora 1 129,41 243,76 1 691,29 -386,96 2 677,50
Vila do Conde 39 913,46 14 824,86 33 840,04 -12 745,68 75 832,67
Vilar do Pinheiro 38 095,81 15 351,70 35 976,01 -13 822,04 75 601,48
Zona Industrial 1 388,72 546,42 1 457,89 -435,01 2 958,01
Total 610 139,20 254 834,81 536 781,69 -175 605,25 1 226 150,46
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Fonte: Elaboração própria  

Figura III-1 – Análise comparativa dos custos de Energia- Global 

Ao valor da redução do custo verificado para o caso da compra no mercado spot foram 

subtraídos os custos com a garantias bancária no valor de €240 614,79, obtido através de 

uma simulação disponibilizada no site do (OMIE, 2018), necessárias à participação no OMIE, 

a saber i) 0,8% de 240.614,79 de comissão de abertura, pago uma só vez e ii) 0,75% de 

240.614,79 ao ano da manutenção. 

Como facilmente se depreende da figura e tabela anterior, a rede do Metro do Porto teria 

obtido uma redução nos custos com a energia elétrica de 2014 a 2017, já com a subtração 

dos custos com garantias bancárias, que ascenderia a €1 217 007 caso tivesse optado por 

comprar a energia elétrica no mercado spot.27 

Por outro lado, também se verifica que os custos incorridos com a energia elétrica referentes 

ao ano de 2017 teriam sido relativamente maiores, caso o operador rede do Metro tivesse 

optado pela compra da eletricidade no mercado spot. 

Pelo que se consegue perceber da Figura II-2, em 2017 verificou-se uma subida na produção 

de energia elétrica através das centrais termoelétricas de ciclo combinado, passando de 13,64 

% da energia total produzida em 2016 para 25,80% em 2017. 

Em sentido contrário esteve em 2017 a produção hidroelétrica que passou de 30,59% da 

energia total produzida em 2016 para 14,10% em 2017. 

Sendo os preços de energia do mercado spot voláteis e fortemente afetados por 

características sazonais (nomeadamente a evolução climatérica), importa avaliar a evolução 

                                                      
27 Importa referir que o preço da simulação da garantia bancária correspondem ao preço de 2018, não 
considerando, este aspeto relevante para este caso, uma vez que as taxas de juro de 2014 a 2017 foram 
sempre baixas. 
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dos preços numa base mensal. Neste sentido, foi efetuada uma análise mensal comparativa 

dos custos com a energia elétrica sob a alternativa de aquisição no mercado spot versus a 

alternativa de aquisição no âmbito do atual contrato bilateral. 

 
Fonte: Elaboração própria dados do sitio da REN 

Figura III-2 – Análise comparativa mensal dos custos de Energia 

Da análise gráfica constata-se que até ao final de 2016, se a energia fosse adquirida no 

mercado spot os custos seriam sistematicamente inferiores aos do contrato bilateral, exceção 

feita a setembro de 2014 e a julho de 2015. 

A partir de outubro de 2016 há uma inversão, mantendo-se até janeiro de 2017, sendo os 

custos dos contratos bilaterais inferiores aos verificados na simulação para o mercado spot. 

No final de 2017 verifica-se novamente um aumento dos custos caso a energia fosse 

adquirida no mercado spot. 

2.1.1 Análise gráfica da influência do tipo de produção no preço spot da energia  

No sentido de melhor se interpretar o comportamento dos custos de energia elétrica no 

mercado SPOT, foi elaborado o gráfico seguinte que ilustra o mix de produção de energia 

elétrica para os anos de 2016 e 2017. 
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Fonte: Elaboração própria dados da (REN, 2018b) 

Figura III-3 – Análise comparativa mensal dos custos de Energia 

A produção de energia elétrica através de fontes de energia fosseis subiu significativamente 

a partir de junho de 2016, face aos restantes anos analisados, o que pode explicar a alteração 

em 2017 devido aos seus custos marginais mais elevados (Ribeiro, 2014), na melhor escolha 

de contratualização ou compra de energia elétrica para a rede do Porto.  

Em relação a esta análise, importa ainda referir que é possível concluir à luz de uma análise 

econométrica que o tipo de produção dominante em cada momento afeta de forma 

estatisticamente o preço de energia. Sendo por este motivo, as variáveis que influenciam a 

produção por tipo de tecnologias (e.g.: vento, precipitação) de suma importância para a 

formação do preço de eletricidade, como é evidenciado no anexo I.  

2.1.2 Análise Econométrica da influência do tipo de produção no preço spot  

Para suportar a análise do comportamento do preço de energia face a alterações na 

quantidade de produção por tipo de tecnologia, será avaliada a relação entre a variável preço 

de energia no mercado SPOT (variável dependente) e os tipos de produção (variáveis 

independentes) através do modelo de regressão. A Bombagem embora tenha sido incluída 

na análise não será objeto de análise, por se tratar de um consumo, para transporte de água 

para as albufeiras em períodos de excesso de produção face ao consumo. O consumo da 

bombagem reflete-se na produção Hídrica por disponibilizar mais quantidade de água para 

este tipo de produção, normalmente a bombagem é tida como um meio de acumulação de 

energia. 
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Neste sentido foi criado um modelo de regressão linear, para teste dos coeficientes 

individuais e a significância estatística das variáveis independentes com análise no software “R 

“. Mais concretamente foi considerado um modelo de regressão linear clássico a seguir 

representado: 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 +⋯+ 𝛽 𝑋 + 𝑢  

Equação 1- Modelo de Regressão Linear  

Em que: 

- Y-é a variável dependente (preço de energia no mercado SPOT do Mibel); 

 - X2,…,Xk – são as variáveis independentes, nomeadamente volume de produção Hídrica, 

Bombagem, eólica, Biomassa; Solar; Carvão; Gás Natural e Outras. 

 - βj; j=1,2,…, k – são os coeficientes de regressão, em que β1 é o termo independente; 

 - ut – é o termo de perturbação aleatório, em que o t = dia . 

A relevância estatística é efetuada, sob as Hipóteses: H0: βj =0 contra H1: βj ≠0. 

Para a análise pretendida foi efetuado o teste de significância individual para cada uma das 

variáveis independentes, sendo o modelo: 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 +⋯+ 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  

Equação 2- Modelo de teste de significância individual 

O teste de significância individual dar-nos-á a possibilidade de analisar o impacto das 

variáveis independentes, designadamente da produção de eletricidade por tipo de tecnologia, 

no preço. 

Assim, será testada a hipótese do impacto das variáveis independentes nas variável 

dependente, a saber: H0: βj = 0 contra H1: βj ≠0. 

Neste contexto foi avaliada a dependência da variável preço face às variáveis de produção de 

eletricidade para uma amostra global de 2014 a 2017 e para cada um dos anos, através da 

análise no software “r”.  

Nas tabelas seguintes são apresentados os resultados das estimações, bem como a respetiva 
análise.  
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Fonte: Elaboração própria  

Tabela III-3 – Dependência do preço face à produção ano de 2014 

O p-value é inferior a um nível de significância de 0,05 em todas as tecnologias de produção, 

exceção feita à Biomassa, pelo que se pode concluir que existe evidência estatística suficiente 

que as variáveis independentes contribuem significativamente para a explicação do 

comportamento do preço da energia elétrica no MIBEL (mercado spot). Também se verifica 

que a estimativa é negativa nas energias renováveis e positiva nas fosseis, o que explica o 

facto de o preço subir quando há uma maior produção de eletricidade com recurso a fontes 

de energia fósseis e uma diminuição no preço quando há uma maior produção de energia 

com recurso a energias renováveis. 

Para avaliar a medida da qualidade do ajustamento do modelo foram calculados o coeficiente 

de determinação (R2) e o R2 ajustado, constatando-se que os valores conferem qualidade ao 

ajustamento, ou seja, são superiores a 0,8. 

Para avaliar a covariância das perturbações foi realizado o teste de Durbin-Watson (DW) 

para testar a existência de autocorrelação de primeira ordem. O teste permitiu rejeitar H0, 

indiciando que o modelo padece de problemas de autocorrelação. 

Estimativa σ Estat. T P-value
Intercept 21.9402676 6.0441165 3.630 0.000325
Hídrica -0.0020094 0.0005150 -3.901 0.000114
Bombagem -0.0051966 0.0039600 -1.312 0.190274
Eólica -0.0033875 0.0005415 -6.256 1.14e-09
Biomassa -0.0138847 0.0160367 -0.866 0.387179
Solar -0.0371257 0.0146493 -2.534 0.011695
Carvão 0.0208510 0.0009127 22.845 < 2e-16
Gás Natural 0.0104942 0.0014309 7.334 1.52e-12
Outras 0.0103033 0.0048100 2.142 0.032867

R2

R2 Ajustado
Teste DW

0.8801

0.8774
0.8695 (P-Value = 0.7612)
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Fonte: Elaboração própria  

Tabela III-4 – Dependência do preço face à produção ano de 2015 

O resultado obtido para os demais anos é em tudo idêntico aos resultados da regressão para 

2014, como se pode verificar nas tabelas seguintes: 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela III-5 – Dependência do preço face à produção ano de 2016 

Estimativa σ Estat. T P-value
Intercept 23.8336669 4.1478260 5.746 1.96e-08
Hídrica -0.0011442 0.0006363 -1.798 0.0730
Bombagem -0.0032947 0.0026610 -1.238 0.2165
Eólica -0.0024327 0.0004049 -6.008 4.64e-09
Biomassa 0.0238708 0.0114138 -2.091 0.0372
Solar 0.0018382 0.0086284 0.213 0.8314
Carvão 0.0129377 0.0010497 12.325 < 2e-16
Gás Natural 0.0080322 0.0006759 11.884 < 2e-16
Outras 0.0219692 0.0039841 5.514 6.74e-08

R2

R2 Ajustado
Teste DW

0.788

0.7833
0.93058 (P-Value = 0.7612)

Estimativa σ Estat. T P-value
Intercept 25.6197221 5.2774597 4.855 1.81e-06 
Hídrica -0.0020994 0.0029189 -3.980 8.36e-05
Bombagem -0.0125430 0.0004909 -4.297 2.23e-05
Eólica -0.0029144 0.0130451 -5.937 6.89e-09
Biomassa 0.0156485 0.0130451 1.200 0.2311
Solar -0.1360099 0.0106688 -12.748 < 2e-16 
Carvão 0.0104263 0.0009427 11.060 < 2e-16 
Gás Natural 0.0073331 0.0008427 8.702 < 2e-16 
Outras 0.0133715 0.0054599 2.449 0.0148

R2

R2 Ajustado
Teste DW

0.8077

0.8034
0.85262 (P-Value = 0.7612)
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Fonte: Elaboração própria  

Tabela III-6 – Dependência do preço face à produção ano de 2017 

Em 2017 a produção de eletricidade com recurso a fontes de energia Hídrica tem igualmente 

um efeito negativo sobre o preço de energia no mercado SPOT do MIBEL, apresentando 

um p-value elevado de 0,581, o que confirma a análise do ponto anterior, ou seja, os baixos 

índices de pluviosidade registados nesse ano poderão ser uma importante determinante para 

a subida de preços do mercado spot. No entanto, a qualidade de ajustamento do modelo é 

bastante inferior à dos anos anteriores. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela III-7 – Dependência do preço face à produção 2014-2017 

Globalmente, os resultados econométricos confirmam os resultados dos anos anteriores, 

com a exceção de 2017 pelos motivos em cima apresentados. 

No caso da análise global, de 2014 a 2017, o teste de Durbin-Watson (DW) aponta para 

valores da não existência de autocorrelação e, por isso não se rejeita H0, porque o P-value 

Estimativa σ Estat. T P-value
Intercept 14.3820600 7.9720208 1.804 0.07207
Hídrica -0.0005340 0.0009691 -0.551 0.58198
Bombagem -0.0011229 0.0024152 -0.465 0.64227
Eólica -0.0032961 0.0006174 -5.339 1.67e-07
Biomassa 0.0574556 0.0198547 2.894 0.00404
Solar -0.1460057 0.0137669 -10.606 < 2e-16
Carvão 0.0117857 0.0017693 6.661 1.03e-10
Gás Natural 0.0016296 0.0008439 1.931 0.05429
Outras 0.0344727 0.0066127 5.213 3.15e-07

R2

R2 Ajustado
Teste DW

0.4678

0.4558
0.36375 (P-Value = 0.7612)

Estimativa σ Estat. T P-value
Intercept 14.705869 3.0636812    4.800 1.75e-06 
Hídrica -0.0037462 0.0002829 -13.241 < 2e-16 
Bombagem 0.0080362 0.0014426 -5.571  3.02e-08
eólica -0.0036721 0.0002825 -12.999 < 2e-16 
Biomassa 0.0201389 0.0078833 2.555 0.0107 
Solar -0.0984675 0.0063308 -15.554 < 2e-16 
Carvão 0.0154716 0.0006114 25.307 < 2e-16 
Gás Natural 0.0036208 0.0002944 12.300 < 2e-16 
Outras 0.0317638 0.0025191 12.609 < 2e-16 

R2

R2 Ajustado
Teste DW

0.7325

0.731
0.5362 (P-Value < 2.2e-16)
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para este teste não rejeita a autocorrelação dos resíduos. 

Por fim, foi feita uma árvore de regressão no software R para o período de 2014 a 2017 e para 

cada ano individualmente, que confirmam as análises anteriores, ou seja, o preço sobe 

quando há uma maior produção de eletricidade com recurso a fontes de energia fosseis e 

uma diminuição no preço quando há uma maior produção de energia com recurso a energias 

renováveis. 

Todos os comandos e resultados das simulações encontram-se disponíveis no anexo III. 

2.2 Análise Comparativa dos Custos com as Tarifas de Acesso às Redes Atuais e 
os Projetos-Piloto de Melhoria das Tarifas 

Sendo o objetivo deste trabalho analisar o comportamento dos custos de energia para o 

SMLAMP, face às possibilidades disponíveis ou em vias de se tornarem disponíveis no setor 

elétrico, faz todo o sentido analisar as alterações que os projetos-piloto de aperfeiçoamento 

das tarifas de acesso às redes, em curso desde o dia 1 de junho de 2018, poderão trazer ao 

Operador do Metro do Porto. 

Neste sentido, foram efetuadas simulações tanto para o projeto-piloto1 como para o projeto-

piloto 2, anteriormente descritos de forma detalhada na secção 4.4. 

Para os dois projetos-piloto foram utilizados os dados dos consumos da rede do Metro do 

Porto referentes a 2017, que caracterizam o perfil de consumo desta rede de Metro. 

Quanto às tarifas para simulação do custo de acesso a redes em 2018 e do custo de acesso a 

redes no âmbito dos dois projetos-piloto foram utilizadas as seguintes tarifas: 

 Tarifa de acesso a redes 2018 - foi utilizada a tarifa de acesso a redes publicada pela 

ERSE; 

 Projeto- Piloto 1 – foi utilizada a tarifa descrita na secção 4.1.1; 

 Projeto- Piloto 2 - foi utilizada a tarifa descrita na secção 4.1.2. 

Para o cálculo do custo de acesso a redes 2018 e para o projeto- piloto 1 foi efetuada a 

aplicação direta da fórmula de cálculo, ou seja, multiplicação das energias pelo respetivo 

preço da tarifa correspondente e as potências pelo preço definido nas tarifas referidas. 

Para o projeto- piloto 2 os cálculos foram efetuados da mesma forma, com a exceção das 

potências criticas. Como foi referido no subcapítulo 4.1.2 cabe à ORD ativar os dias críticos 

nas condições mencionadas no mesmo subcapítulo. Desta forma, os dias críticos ou horas 

críticas apresentam-se como uma variável incerta. Para a definição dos dias críticos foram 

retirados os consumos do ano 2017 do sitio da REN e filtradas as horas de ponta desse ano. 

Do filtro das horas de ponta de 2017 foram retirados os 20 dias mais carregados para o 
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cálculo do custo nas horas críticas. Esta escolha teve a ver com a intenção de se proceder à 

análise tendo por base o caso mais desfavorável para a rede elétrica nacional em 2017. 

A figura seguinte ilustra o diagrama de cargas em horas de ponta de 2017. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura III-4 – Carga em horas de ponta 2017 
A tabela seguinte apresenta os 20 dias com maior carga em horas de ponta de 2017. 

  
Fonte: Elaboração própria  

Tabela III-8 – Tabela com os 20 dias com maior carga em horas de Ponta de 2017 

Por serem exatamente iguais nas três tarifas, designadamente as tarifas dos dois projetos-

piloto e a tarifa de acesso às redes de 2018, foram excluídas desta análise as grandezas da 

componente de acesso às redes referentes à potência contratada, energia reativa indutiva e 

Data
Consumo Ponta 

(kWh)
Nª Horas

Potência 
(kW)

26/01/2017 29 901 5 5 980
27/01/2017 30 074 5 6 015
30/01/2017 30 276 5 6 055
31/01/2017 30 382 5 6 076
01/02/2017 30 479 5 6 096
02/02/2017 30 541 5 6 108
03/02/2017 30 035 5 6 007
06/02/2017 29 965 5 5 993
07/02/2017 30 002 5 6 000
09/02/2017 29 866 5 5 973
06/12/2017 29 931 5 5 986
11/12/2017 30 055 5 6 011
12/12/2017 30 087 5 6 017
13/12/2017 30 738 5 6 148
14/12/2017 30 429 5 6 086
15/12/2017 29 995 5 5 999
18/12/2017 30 269 5 6 054
19/12/2017 30 957 5 6 191
20/12/2017 30 987 5 6 197
21/12/2017 30 264 5 6 053
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energia reativa capacitiva. A avaliação cinge-se às grandezas que diferem no custo, sendo 

estas, a energia ativa e a potência em horas de ponta (PHP), as quais estão caracterizadas na 

Diretiva N.º 2/2018 (ERSE, 2018a). 

A figura seguinte ilustra os resultados obtidos tendo por base as premissas em cima 

mencionadas e diferenciando as três tarifas de seguinte forma: 

 2018 – Tarifa de acesso às redes de 2018; 

 PP1- Projeto-piloto 1 de aperfeiçoamento da Tarifa de Acesso às Redes; 

 PP2- Projeto-piloto 2 de introdução de Tarifas Dinâmicas no Acesso às Redes. 
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 Fonte: Elaboração própria  
Figura III-5 – Análise comparativa dos custos de Energia- Global 
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Da simulação, percebe-se que o projeto- piloto 1 seria vantajoso para o operador da rede do 

Metro do Porto. Em relação à energia ativa nota-se uma redução no custo anual do PP1 face 

à tarifa atual de redes, devido ao deslocamento favorável dos períodos tarifários. 

No entanto, onde se nota a maior diferença é na PHP, cujas alterações na época 3 são 

bastante favoráveis, ou seja, foram deslocadas em relação à atual tarifa para horários fora das 

horas de ponta da circulação. De referir que a Época 3 contém 7 meses do ano. 

O projeto-piloto 2 também seria vantajoso para o operador do Metro do Porto. A 

componente de energia ativa é igual à da PP1, portanto melhor do que o da tarifa de redes 

para o perfil do consumo do SMLAMP, pelas mesmas razões em cima indicadas. 

Em relação à componente de potência em horas de ponta, embora se verifique uma redução 

do custo em relação à tarifa atual de acesso às redes, esta redução é bastante inferior à do 

PP1. O PP2, mesmo com o fator multiplicativo dos preços de potência a adicionar nos dias 

declarados com ponta crítica, consegue bater os custos da tarifa de acesso às redes atualmente 

em vigor. A explicação é idêntica à do PP1, o deslocamento das horas de ponta caiem fora 

das horas de ponta da circulação comercial. 

No entanto, o valor da redução de custos da simulação do PP2 não tem qualquer expressão 

face ao valor da fatura de energia do SMLAMP.  

Neste contexto, o operador do Metro do Porto deverá recorrer à inovação tecnológica para 

atingir o objetivo de obter uma maior redução na fatura de energia elétrica. Uma das 

possibilidades será harmonizar estas novas tarifas com a geração distribuída, que poderá 

trazer ainda mais benefícios ao nível da tarifa de acesso às redes como também na tarifa do 

fornecedor. 

À luz do exposto, será analisada a possibilidade de investimento em sistemas de geração 

distribuída para otimizar os processos referentes às tarifas dinâmicas. 

2.3 Análise de Investimento em Painéis Solares Fotovoltaicos 

Para o projeto de investimento foi considerada a possibilidade de executar uma cobertura 

em painéis solares fotovoltaicos para 2/3 do parque de veículos ferroviários (Metros) com 

cerca de 800 m2. Esta escolha para além dos fins indicados também teria a função de proteger 

os veículos da incidência solar. 

A estrutura de apoio dos painéis não será contemplada no plano de investimento por estar 

relacionada com a proteção da incidência solar nos veículos, que por si só confere ao projeto 

benefícios ao nível da manutenção dos referidos veículos. 
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Os dados do projeto de investimento são os seguintes: 

- WACC– 6,5%28 

-Taxa de crescimento do preço da energia – 3%29 

- Aumento do custo de Manutenção do sistema instalado – 1,5% 

-720 Painéis 

- Produção de 150 kW podendo chegar aos 194 kW. A produção de energia instantânea anual 

estimada é de 276MWh; 

- Custo dos painéis com instalação €350.000; 

- 25 Anos de vida útil com uma depreciação da capacidade durante o tempo de vida útil de 

10%; 

- Custo da manutenção anual €3.500. 

O projeto de investimento foi efetuado com o pressuposto de complementar as tarifas dos 

projetos-piloto em curso, no sentido de reduzir o consumo nos horários em que a energia é 

mais cara. 

A produção de energia fotovoltaica só é possível durante o dia, tendo sido por este motivo 

efetuada uma repartição da produção entre as horas ponta e as horas de cheias, 

respetivamente 23,3% e 76%. 

Com estes dados foram calculados os indicadores financeiros para apoiar a decisão de 

investimento, a saber: 

 
Fonte: Elaboração própria  
Tabela III-9 – Indicadores Financeiros de análise ao investimento em painéis solares 

fotovoltaicos 

Os indicadores financeiros calculados para o projeto de instalação de painéis fotovoltaicos, 

demonstram inequivocamente que os proveitos da poupança energética são suficientes para 

motivar o investimento. Analisando os valores dos indicadores financeiros calculados para o 

projeto de instalação de painéis fotovoltaicos, torna-se ainda mais evidente a criação de valor 

para a empresa que estes investimentos proporcionam, sendo uma boa opção para o 

SMLAMP. 

                                                      
28 WACC – utilizado no relatório e contas da Metro do Porto, S.A. 2017 
29 Valor médio do aumento do custo anual de eletricidade verificado de 2014 a 2017. 

Valor Atual Líquido (VAL) 144 646
Taxa Interna de Rentabilidade TIR 10,13%
Payback do projecto (PB ) 9,85
Discounted payback do projeto (DPV) 15,10
Índice de Rentabilidade (IR) 1,41
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2.4 Análise de Investimento em Sistema de Aproveitamento da Energia de 

Frenagem 

A generalidade dos veículos de tração elétrica têm sistemas de regeneração de energia na 

frenagem, como é o caso dos veículos da rede do Metro do Porto. 

No entanto, a energia regenerada só é enviada para o sistema de alimentação (catenária), caso 

exista na mesma secção elétrica um recetor (outro veiculo). Caso contrário, a energia 

regenerada é dissipada em resistências, o mesmo será dizer que esta energia regenerada é 

desaproveitada. 

Tem-se assistido nos últimos anos ao desenvolvimento de várias tecnologias para 

aproveitamento da energia de frenagem dos veículos ferroviários de tração elétrica, como 

por exemplo, tecnologias baseadas em baterias, flywheel e condensadores. 

Esta análise de investimento baseia-se no sistema composto por equipamentos de eletrónica 

de potência instalados nas subestações com entrada da rede de distribuição, ligados 

diretamente ao transformador de tração e retificador de tração. 

O sistema monitoriza em contínuo a energia na catenária até detetar energia proveniente da 

regeneração que não será consumida por outro veículo. O sistema de recuperação de energia 

absorve essa energia e converte-a novamente em corrente alternada, devolvendo-a à rede. 

No SMLAMP existem diferenças substanciais na frequência de passagem de veículos nas 

diferentes linhas. Este facto é de grande importância para os projetos de aproveitamento da 

regeneração de energia, pois quanto maior a frequência, maior o nº de passagens de veículos 

e consequentemente mais eficiente é o sistema de regeneração. 

Tendo em linha de conta o em cima referido, foram escolhidas as antenas mais a norte da 

rede para instalação das unidades de recuperação da energia de frenagem, designadamente 

linha da Povoa do Varzim e linha da Maia por não fazerem parte das linhas com maior 

frequência de passagem de veículos. 

Para este estudo foi considerada a instalação de uma unidade de recuperação de energia em 

cada subestação com ponto de entrega do distribuidor de energia, a saber: SET de Fonte do 

Cuco; SET de Vilar do Pinheiro; SET de Vila do Conde; SET do ISMAI. 

Os dados do projeto de investimento são os seguintes: 

- WACC– 6,5%; 

-Taxa de crescimento do preço da energia – 3%; 

- Aumento do custo de Manutenção do sistema instalado – 1,5%; 

- 4 Unidades de recuperação; 
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- Redução no consumo total das duas linhas de 7%30 e 10%31; 

- Custo por unidade €250.000; o que perfaz um total de 1000.000; 

- 15 Anos de vida útil; 

- Custo da manutenção anual €2.300,  

O projeto de investimento foi efetuado com o pressuposto de reduzir o consumo nas linhas 

da Povoa e da Maia, conferindo ao sistema de tração uma maior eficiência. A diminuição do 

consumo decorrente deste projeto também se reflete na fatura energética do Operador do 

Metro do Porto, através das tarifas dos projetos-piloto em curso, ou seja, as horas com maior 

potencial de regeneração dos veículos são as horas de ponta, pelo facto de os veículos 

transportarem mais passageiros. 

O valor do €/kWh utilizado foi a média dos últimos 8 meses de 2018 para cada uma das 

subestações. 

A tabela seguinte contem os dados dos indicadores financeiros calculados, no sentido de 

sustentar a decisão de investimento  

 
Fonte: Elaboração própria  
Tabela III-10 – Indicadores Financeiros de análise ao investimento em equipamento de 

aproveitamento da energia de tração regenerada 

Os Indicadores financeiros calculados demonstram, tanto no caso da redução do consumo 

de energia de 7% como na redução de 10%, que o investimento nesta tecnologia seria uma 

forma de aproveitar a energia dissipada nas resistências dos veículos, conferindo uma maior 

eficiência ao sistema de tração elétrica das duas linhas referidas. O aumento de eficiência 

energética aliado às tarifas dinâmicas poderão representar uma redução significativa nos 

custos de energia que, como já foi referido, têm um peso significativo no orçamento das 

empresas consumidoras intensivas de energia e sem flexibilidade na oferta. 

  

                                                      
30 Caso mais desfavorável do benchmark para este tipo de sistemas. 
31 Valor médio do benchmark para este tipo de sistemas. 

Redução no consumo total (benchmark ) 7,00% 10,00%
Valor Atual Líquido (VAL) 70 670 422 886
Taxa Interna de Rentabilidade TIR 7,50% 12,07%
Payback do projecto (PB ) 9,28 7,21
Discounted payback do projeto (DPV) 13,75 9,72
Índice de Rentabilidade (IR) 1,07 1,42
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IV. Conclusões 

O mercado de eletricidade, quando comparado com mercados de outras commodities é mais 

complexo devido às especificidades do produto final a comercializar. Desde logo, a 

impossibilidade de armazenamento do produto final obriga a uma entrega imediata ao 

consumidor da produção, não permitindo desta forma uma arbitragem temporal.  

A liberalização do Mercado Ibérico de Eletricidade e a criação do MIBEL pressupunha a 

passagem gradual dos consumidores do mercado regulado para o mercado liberalizado. 

Neste contexto seria expectável que os consumidores de energia elétrica tivessem mais 

alternativas de compra, com um impacto benéfico nos seus custos com energia elétrico. 

Nesta dissertação, analisou-se esta questão da perspetiva dos grandes consumidores de 

energia elétrica, comparando-se o valor da fatura de energia elétrica quando esta é a adquirida 

diretamente no mercado spot vis-à-vis uma situação em que esta é adquirida a um 

comercializador (retalhista) através de contratos bilaterais.  

Adicionalmente, a presente dissertação procurou-se ainda avaliar em que medida a 

implementação de mecanismos mais sofisticados de tarifação, como é o caso das tarifas 

dinâmicas (que podem ser implementadas com a difusão dos smart meeters) pode afetar: (i) a 

fatura de energia elétrica dos grandes consumidores com perfil de consumo rígido; (ii) a 

atratividade de investimentos em tecnologias de produção de energia elétrica de nova 

geração, nomeadamente as tecnologias de geração distribuída.  

A geração distribuída vai ter um papel importante no futuro do setor elétrico, devido às 

vantagens que proporciona a todos os agentes de mercado. Os projetos de geração 

distribuída terão uma probabilidade maior de sucesso se o investimento em tecnologia e 

inovação proporcionar o desenvolvimento necessário em smart grids, 

O aperfeiçoamento das atuais tarifas, em especial da tarifa de acesso às redes, é inevitável 

para reduzir custos nas redes de transporte e distribuição, o que certamente acelerara a 

introdução de geração distribuída, tanto nas redes privadas como as redes publicas. Embora 

com uma dimensão bastante inferior às mencionadas, os próprios clientes residenciais 

podem investir em geração distribuída, desde que lhes sejam facultadas as ferramentas 

necessárias para a tomada de decisão na escolha da melhor opção de compra de energia. 

A análise ao caso empírico reforça o que tem vindo a ser referido nesta dissertação, ou seja, 

quanto mais informação detiver o consumidor melhores condições terá para selecionar a 
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melhor opção de compra no mercado.  

Os resultados evidenciam uma poupança significativa nos últimos quatro anos, caso a energia 

para o SMLAMP fosse comprada no mercado spot em alternativa aos contratos de aquisição 

de energia elétrica atualmente celebrados com o comercializador de mercado livro.  

É percetível, através da análise gráfica, do modelo de regressão e da árvore de regressão, a 

influência da matriz de produção de eletricidade no preço de energia do mercado spot. Neste 

contexto, não é possível deixar de referir que uma previsão precisa dos preços de energia 

seria de grande utilidade para antever a opção de compra de eletricidade, em função das 

expectativas das fontes de produção dominantes no horizonte temporal considerado. 

Da análise aos projetos-piloto para implementação das tarifas de acesso à rede, também se 

constata que a implementação dos mesmos seria vantajosa para a fatura de energia elétrica 

do operador do Metro do Porto. A vantagem decorre essencialmente do deslocamento 

temporal favorável destas tarifas, que retiram as pontas na circulação ferroviária da tarifa em 

horas de ponta. A análise financeira aos dois projetos de investimento demonstram que a sua 

implementação criaria valor para a empresa mesmo não estando associados à implementação 

de tarifas dinâmicas.  

Por último, o investimento em projetos idênticos aos que foram analisados conjugados com 

as tarifas de aperfeiçoamento do sistema tarifário português, proporcionam num futuro 

próximo uma maior redução significativa nos custos com energia dos consumidores 

intensivos de energia com um perfil de consumo rígido. 

.  
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Anexos 

Anexo I - Modelos de Previsão dos Preços Futuros de Eletricidade 

Neste anexo pretende-se analisar, através da literatura existente, algumas metodologias de 

cálculo de previsão dos preços do mercado spot de eletricidade. 

O mercado de eletricidade tem características particulares, designadamente no que diz 

respeito à impossibilidade de armazenamento do produto, o que, como é referido por 

diversas vezes neste documento, coloca dificuldades na sua comercialização através dos 

mercados. 

Desde logo, um dos grandes constrangimentos no mercado de eletricidade prende-se com o 

facto de a oferta, neste caso a produção de eletricidade, ter que satisfazer a procura em tempo 

real. Do lado da procura, o consumo é inelástico e é afetado pelo comportamento sazonal 

dos consumidores. Mais precisamente, o consumo de eletricidade é sazonal variando ao 

longo do dia, entre os diferentes dias da semana e entre as estações do ano (Marc & Thomas, 

2017).  

O consumo de eletricidade é muito volátil, o que obviamente se reflete no preço dos 

mercados de eletricidade. Neste sentido, os mercados de energia são altamente voláteis; 

exibem heterocedasticidade, um efeito de alavancagem inverso, comportamento não 

estacionário, níveis de preços sazonalmente dependentes, reversão à média, picos de preços 

e preços negativos (Marc & Thomas, 2017). 

Considerando as restrições enunciadas, todos os agentes do mercado de energia elétrica 

gostariam de ser detentores de ferramentas que lhes permitissem fazer previsões precisas dos 

preços de eletricidade, não sendo exceção os gestores da rede de Metro Ligeiro da Área 

Metropolitana do Porto. 

A literatura disponível sobre as metodologias de cálculo do preço futuro de eletricidade não 

se limita a uma única abordagem. No sentido de sintetizar alguns dos modelos de cálculo de 

previsão dos preços de eletricidade, disponibiliza-se na figura abaixo um esquema com a 

agregação dos modelos por tipologia.  
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Fonte: Elaboração própria com base em (Marc & Thomas, 2017) 

Figura 1– Modelo de previsão do preço de eletricidade 

Modelos de Simulação 

Nos modelos de simulação a solução é encontrada usando algoritmos que consideram o 

fenómeno físico que governa o processo. Com base no modelo e no fenómeno físico, o 

método de simulação estabelece modelos matemáticos e resolve-os para a previsão dos 

preços. A previsão de preço por métodos de simulação reproduz o despacho atual com os 

requisitos e as restrições operacionais do sistema (Aggarwal, Saini, & Kumar, 2009).  

A previsão do preço spot é simulada quando são conhecidas as estratégias de licitação dos 

participantes do mercado ou quando se sabem as condições da rede de transporte, os dados 

das unidades de produção e os preços dos combustíveis ou ainda a procura. Estes modelos 

baseiam-se em drivers de preço fundamentais, tais como o comportamento dos agentes do 

mercado ou em restrições técnicas (Marc & Thomas, 2017). Os modelos de simulação 

requerem informação que nem sempre é de fácil obtenção. Para ultrapassar esta restrição 

torna-se por vezes necessário introduzir pressupostos sobre os dados em falta, o que poderá 

influenciar os resultados dos modelos. Desta forma, estes modelos são tendencialmente mais 

suscetíveis de falhar as suas projeções. 

Para além da necessidade de dados detalhados de operação do sistema, os métodos de 

simulação são de difícil implementação e têm custos computacionais elevados. 

Os modelos baseados na Teoria dos jogos, também se enquadram nesta tipologia. Estes 

modelos são de grande interesse para modelar as estratégias dos participantes do mercado e 
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identificar a solução desses jogos.  

Nos métodos de teorias dos jogos, os modelos de equilíbrio tomam a análise do equilíbrio 

de mercado como um ponto-chave (Aggarwal et al., 2009). Contudo, em geral, tratam-se de 

modelos altamente estilizados, que poderão não conseguir captar todas as especificidades 

que caracterizam o mercado energético (sem com isso comprometer a possibilidade de 

resolução do modelo matemático subjacente ao estudo da interação estratégica entre os 

agentes intervenientes no mercado). 

Modelos Heurísticos 

Os métodos heurísticos, tais como a média móvel de valores passados, são caracterizados 

por serem métodos simples para projeção dos preços de eletricidade, sendo inclusivamente 

utilizados como benchmarks para a avaliação da precisão de outros modelos mais sofisticados 

(Marc & Thomas, 2017). O outro método heurístico referenciado, o Similar Day, é um 

método que utiliza valores homólogos do passado em que a situação naquele período 

(podendo ser numa determinada hora ou num determinado dia) tenha as mesmas condições 

de mercado. Devido às características sazonais do mercado da eletricidade é comum 

utilizarem o preço do dia ou hora correspondente ao período da semana imediatamente 

anterior para fazerem previsões de preços para uma dada semana. 

Modelos de Inteligência Artificial ou Computacionais 

Os modelos de inteligência artificial ou computacional incluem algoritmos de aprendizagem 

para padrões não-lineares ou ocultos num conjunto de dados, como por exemplo, redes 

neuronais e técnicas de data-mining. Estes modelos são utilizados para relações de entrada e 

saída complexas, que outros tipos de modelos não conseguem identificar. As relações são 

identificadas por algoritmos de treino (não paramétricos) (Marc & Thomas, 2017). Importa 

salientar que os modelos baseados em Inteligência artificial tendem a ser considerados mais 

rápidos e mais precisos do que os modelos convencionais. 

Os modelos baseados em Inteligência artificial são capazes de reconhecer e aprender 

comportamentos e relações complexas e não-lineares que seriam impossíveis recorrendo a 

métodos convencionais (Ribeiro, 2014). 

Modelos Estatísticos 

Os modelos estatísticos foram divididos em dois grupos, respetivamente em series temporais 

e estocásticos. Dentro dos estocásticos consideram-se os Jump Diffusion e o Markov 

Switching. Por outro lado, como métodos de séries temporais consideram-se os modelos 
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ARMA, GARCH e Threshold. 

Os modelos estocásticos focam-se na distribuição de dados de series temporais usando 

variáveis latentes. O modelo Jump Diffusion é bastante preciso nos processos de previsão 

nos mercados financeiros em situações de oscilação causada pela chegada de informação 

importante ou por comportamentos coletivos dos agentes de mercado (Tankov & 

Voltchkova, 2009), como aliás acontece no mercado de energia. O modelo jump Diffusion 

não são muito utilizados pela maior parte dos profissionais dos mercados financeiros por 

considerarem que os processos descontínuos são mais técnicos e difíceis de entender. Este 

método reage bem a grandes variações de curta duração da variável subjacente, sendo por 

isso, apropriado à modelação dos preços de eletricidade (Cuaresma, Hlouskova, Kossmeier, 

& Obersteiner, 2004). 

Em relação ao modelo de Markov Switching, à imagem do Jump Diffusion, também capta 

as mudanças discretas no comportamento de variáveis financeiras, ao permitir que os 

parâmetros do processo de geração de dados subjacentes obtenham valores diferentes em 

diferentes períodos de tempo (Mohseni & Modallal, 2017). 

Os modelos de séries temporais incluem os métodos auto-regressivos (AR), média móvel 

(MA), ARMA e GARCH. 

A classe de modelos AR é capaz de reproduzir a reversão média e, portanto, capturar parte 

da autocorrelação presente na série de preços, mas ignora certos ciclos presentes na série 

(padrão intradía, fim de semana / semana e padrões sazonais) e assume que a estrutura do 

erro é independente ao longo do tempo. Além disso, modelos lineares gaussianos, como o 

AR(1), não podem acomodar os picos de preços encontrados nos dados. O modelo AR (1), 

portanto, à imagem do modelo de Média Móvel também é muito utlizado como um modelo 

de referência nas previsões (benchmark)(Cuaresma et al., 2004). 

No modelo ARMA (p, q), o preço da eletricidade é uma função dos seus próprios valores p 

passados e de q resíduos remanescentes. O processo ARMA é assumido como sendo 

estacionário. Caso contrário, é aplicada a diferenciação até o grau d. O processo integrado 

resultante é designado por ARIMA (p, d, q). Caso o modelo ARIMA seja modelado pela 

adição dos termos sazonais p, D, Q para auto-regressão, diferenciação e média móvel com 

um comprimento de ciclo S, estamos perante um processo sazonal SARIMA. A sua estrutura 

é indicada por (p, d, q) x (p, D, Q)s (Marc & Thomas, 2017). 

Tanto o modelo ARMA como o ARIMA têm sido amplamente utilizados em previsões. No 

entanto, para a previsão dos preços de eletricidade, pelas suas características voláteis, os 



 

58 

modelos de previsão não se devem limitar à estimação através dos seus valores passados, 

mas também devem considerar variáveis exógenas que influenciam o preço, tais como as 

variações climatéricas ou na procura (Ribeiro, 2014). Desta forma, foram introduzidos 

modelos no cálculo do preço de eletricidade com a possibilidade de introdução de variáveis 

exógenas, como são exemplo o ARMAX, ARIMAX ou SARIMAX.  

Nestes modelos, ARMAX, ARIMAX e SARIMAX ((S)AR(I)MAX com entrada exógena), 

as variável exógenas podem ser incluídas nas estruturas dos modelos , o que poderá incluir 

variáveis no sistema (e.g. nível de procura). 

As aplicações dos modelos do tipo ARMA têm como pressuposto a homoscedasticidade, o 

que implica que, condicional às variáveis explicativas, a variância do erro é constante, o que 

diverge do comportamento não-linear e heterocedastico das séries temporais do preço de 

eletricidade. 

No sentido de resolver este problema de variações do preço (picos de preço), foram 

introduzidos os modelos GARCH (Generalized AutoRegressive Conditional 

Heteroskedastic), que consideram os momentos de uma série de tempo como variáveis, ou 

seja, no termo do erro, o valor real menos o valor previsto não tem média zero e variância 

constante como acontece num processo ARIMA. O termo do erro agora é assumido como 

sendo correlacionado em série e pode ser modelado por um processo Auto Regressivo (AR). 

Assim, um processo GARCH pode medir a volatilidade implícita de uma série temporal 

devido a picos de preços (Garcia, Contreras, van Akkeren, & Garcia, 2005).  

O modelo ARMAHX é um modelo de previsão inovador para séries temporais funcionais 

que podem ser usadas em aplicações de sistemas de energia. Este modelo é uma extensão do 

modelo SARMA standard com framework funcional por meio de operadores funcionais. O 

modelo de série de tempo funcional sazonal (o modelo ARMAHX) explica os efeitos da 

média autorregressiva e móvel que podem modelar dependências de tempo complexas de 

uma série de curvas temporais. Isso é de grande importância para modelar variáveis nos 

mercados de eletricidade, pois o efeito do negócio e as atividades quotidianas levam a 

sazonalidades semanais e diárias, bem como a horários de pico e baixa procura. Além disso, 

o modelo permite a inclusão de variáveis explicativas, que são fatores importantes de algumas 

séries temporais para a previsão dos preços da eletricidade. Por exemplo, o tempo 

(velocidade do vento, precipitação, etc.) que afetam a produção de energias renováveis com 

menores custos de produção, influenciando o comportamento da oferta dos agentes de 

mercado (González, Roque, & P´erez, 2018). 
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Anexo II – Análise Comparativa por Ponto de Entrega entre a Contratação 
Bilateral e a Contratação à Vista  

 
Ponto de Entrega do Mercado de Matosinhos- Linha A 

O Ponto de Entrega do Mercado de Matosinhos garante o fornecimento de energia à rede 

elétrica do Metro do Porto no extremo norte da linha A. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 1 – Análise comparativa dos custos de Energia-Mercado 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 1 – Análise comparativa dos custos de Energia- Mercado 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega do Mercado, só em 2017 é que não compensaria 

comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de energia para os 

quatro anos de €122 879, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no mercado 

spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 282 311,50 221 062,15 61 249,35
2015 277 308,00 251 384,56 25 923,44
2016 245 478,60 191 007,12 54 471,48
2017 254 160,60 272 925,53 -18 764,94

Total Geral 1 059 258,70 936 379,36 122 879,34



 

60 

Ponto de Entrega da Passagem Inferior da Senhora da Hora- Linha A 

O Ponto de Entrega da Passagem Inferior da Senhora da Hora, não faz parte da rede interna 

do Metro do Porto, sendo uma alimentação elétrica dedicada à passagem inferior rodoviária 

da Senhora da Hora. 

 
Fonte: Elaboração própria  
Figura 2 – Análise comparativa dos custos de Energia-Passagem Inferior da Senhora da 

Hora 
 

 
Fonte: Elaboração própria  
Tabela 2 – Análise comparativa dos custos de Energia- Passagem Inferior da Senhora da 

Hora 
 
Da análise efetuada para o ponto de entrega da Passagem Inferior Rodoviária da Senhora da 

Hora, só em 2017 é que não compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo 

a uma redução do custo de energia para os quatro anos de €2 677, caso a opção tivesse sido 

a compra de eletricidade no mercado spot. 

 
  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 4 770,40 3641 1129
2015 4 959,30 4716 244
2016 7 635,60 5944 1691
2017 7 355,47 7742 -387

Total Geral 24 720,77 22043 2677
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Ponto de Entrega de Francos- Linha A 

O Ponto de Entrega de Francos garante o fornecimento de energia à rede elétrica do Metro 

do Porto no ponto intermédio da linha A. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 3 – Análise comparativa dos custos de Energia- Francos 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 3 – Análise comparativa dos custos de Energia- Francos 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Francos, só em 2017 é que não compensaria 

comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de energia para os 

quatro anos de € 183908 caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 400 195,50 310 207,37 89 988,13
2015 417 524,30 379 974,28 37 550,02
2016 381 084,90 298 717,30 82 367,60
2017 337 708,95 363 706,72 -25 997,78

Total Geral 1 536 513,65 1 352 605,68 183 907,97
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Ponto de Entrega de Campanhã- Linha A 

O Ponto de Entrega de Campanhã garante o fornecimento de energia à rede elétrica do 

Metro do Porto no extremo sul da linha A. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 4 – Análise comparativa dos custos de Energia- Campanhã 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 4 – Análise comparativa dos custos de Energia- Campanhã 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Campanhã, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo para 

os quatro anos de € 125189, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no mercado 

spot. 

  

Ano Custo Fornecedor (€) Custo Spot (€) Dif (fornecedor- spot)
2014 276 130,50 212 008,26 64 122,24
2015 274 062,80 247 325,67 26 737,13
2016 232 862,80 181 245,75 51 617,05
2017 228 745,55 246 033,10 -17 287,55

Total Geral 1 011 801,65 886 612,78 125 188,87
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Ponto de Entrega do Parque Metro - Linha A 

O Ponto de Entrega do Parque Metro, não faz parte da rede interna do Metro do Porto, 

sendo uma alimentação elétrica dedicada ao parque de estacionamento da Estação do 

Dragão. 

 
Fonte: Fonte: Elaboração própria  

Figura -5 – Análise comparativa dos custos de Energia-Parque Metro – Dragão 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 5 – Análise comparativa dos custos de Energia- Parque Metro – Dragão 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega do Parque Metro, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de 

energia para os quatro anos de €16385, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no 

mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 32 682,50 24 678,87 8 003,63
2015 32 926,80 29 426,87 3 499,93
2016 29 848,10 22 899,81 6 948,29
2017 28 438,64 30 505,71 -2 067,08

Total Geral 123 896,04 107 511,26 16 384,78
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Ponto de Entrega de Fonte do Cuco - Linha B,C 

O Ponto de Entrega de Fonte do Cuco garante o fornecimento de energia à rede elétrica 

do Metro do Porto no extremo sul das linhas B e C. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 6 – Análise comparativa dos custos de Energia- Fonte do Cuco 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 6 – Análise comparativa dos custos de Energia- Fonte do Cuco 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Fonte do Cuco, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de 

energia para os quatro anos de € 183630, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade 

no mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 344 788,90 259 496,75 85 292,15
2015 398 943,50 356 661,66 42 281,84
2016 344 442,00 264 879,11 79 562,89
2017 329 431,52 352 938,29 -23 506,77

Total Geral 1 417 605,92 1 233 975,81 183 630,11
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Ponto de Entrega de Vilar do Pinheiro - Linha B 

O Ponto de Entrega de Vilar do Pinheiro garante o fornecimento de energia à rede elétrica 

do Metro do Porto no ponto intermédio da linha B. 

 
Fonte: Fonte: Elaboração própria  

Figura 7 – Análise comparativa dos custos de Energia – Vilar do Pinheiro 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 7 – Análise comparativa dos custos de Energia- Vilar do Pinheiro 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Vilar do Pinheiro, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de 

energia para os quatro anos de €75601, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no 

mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 171 401,10 133 305,29 38 095,81
2015 170 130,60 154 778,90 15 351,70
2016 166 053,10 130 077,09 35 976,01
2017 163 743,85 177 565,89 -13 822,04

Total Geral 671 328,65 595 727,18 75 601,48



 

66 

Ponto de Entrega de Vila do Conde - Linha B 

O Ponto de Entrega de Vila do Conde garante o fornecimento de energia à rede elétrica do 

Metro do Porto no extremo norte da linha B. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 8 – Análise comparativa dos custos de Energia – Vila do Conde 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 8 – Análise comparativa dos custos de Energia- Vila do Conde 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Vila do Conde, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de 

energia para os quatro anos de €75833, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no 

mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 174 317,20 134 403,74 39 913,46
2015 171 346,40 156 521,54 14 824,86
2016 155 218,90 121 378,86 33 840,04
2017 149 416,32 162 162,01 -12 745,68

Total Geral 650 298,82 574 466,15 75 832,67
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Ponto de Entrega da Estação da Zona Industrial da Maia - Linha C 

O Ponto de Entrega da Zona Industrial da Maia, não faz parte da rede interna do Metro do 

Porto, sendo uma alimentação elétrica dedicada à Estação da Zona Industrial da Maia. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 9 – Análise comparativa dos custos de Energia – Zona Industrial 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 9 – Análise comparativa dos custos de Energia- Zona Industrial 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega da Estação da Zona Industrial, só em 2017 é 

que não compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do 

custo de energia para os quatro anos de €2958, caso a opção tivesse sido a compra de 

eletricidade no mercado spot. 

 
  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 5 746,90 4 358,18 1 388,72
2015 5 799,60 5 253,18 546,42
2016 5 529,20 4 071,31 1 457,89
2017 5 464,84 5 899,85 -435,01

Total Geral 22 540,54 19 582,52 2 958,01
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Ponto de Entrega do ISMAI - Linha C 

O Ponto de Entrega do ISMAI garante o fornecimento de energia à rede elétrica do Metro 

do Porto no extremo norte da linha C 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 10 – Análise comparativa dos custos de Energia- ISMAI 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 10 – Análise comparativa dos custos de Energia- ISMAI 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega do ISMAI, só em 2017 é que não compensaria 

comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de energia para os 

quatro anos de €81436, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 177 428,80 136 286,51 41 142,29
2015 173 866,90 157 753,08 16 113,82
2016 167 457,30 130 200,93 37 256,37
2017 159 899,31 172 975,96 -13 076,65

Total Geral 678 652,31 597 216,48 81 435,83
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Ponto de Entrega do Hospital de São João - Linha D 

O Ponto de Entrega do Hospital de São João garante o fornecimento de energia à rede 

elétrica do Metro do Porto no extremo norte da linha D. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 11 – Análise comparativa dos custos de Energia- Hospital de São João 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 11 – Análise comparativa dos custos de Energia- Hospital de São João 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de General Torres, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de 

energia para os quatro anos de €77187, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no 

mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecimento (€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 164 969,00 126 397,85 38 571,15
2015 170 662,30 154 706,32 15 955,98
2016 151 645,40 118 059,49 33 585,91
2017 147 170,89 158 097,26 -10 926,38

Total Geral 634 447,59 557 260,92 77 186,67
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Ponto de Entrega de Faria Guimarães - Linha D 

O Ponto de Entrega de Faria Guimarães garante o fornecimento de energia à rede elétrica 

do Metro do Porto no ponto intermedio da linha D 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 12 – Análise comparativa dos custos de Energia- Faria Guimarães 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 12 – Análise comparativa dos custos de Energia- Faria Guimarães 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Faria Guimarães, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo para 

os quatro anos de € 86569, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no mercado 

spot. 

  

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 178 444,30 135 262,36 43 181,94
2015 173 039,50 155 588,78 17 450,72
2016 157 682,80 121 046,32 36 636,48
2017 144 300,04 154 999,85 -10 699,82

Total Geral 653 466,64 566 897,32 86 569,32
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Ponto de Entrega de General Torres- Linha D 

O Ponto de Entrega de General Torres garante o fornecimento de energia à rede elétrica do 

Metro do Porto no extremo sul da linha D. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 13 – Análise comparativa dos custos de Energia- General Torres 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 13 – Análise comparativa dos custos de Energia- General Torres 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de General Torres, só em 2017 é que não 

compensaria comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de 

energia para os quatro anos de €130842, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade 

no mercado spot. 

  

Ano Custo Fornecedor (€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 299 299,80 230 389,17 68 910,63
2015 280 595,80 254 298,97 26 296,83
2016 243 014,50 189 722,25 53 292,25
2017 236 413,77 254 071,00 -17 657,23

Total Geral 1 059 323,87 928 481,40 130 842,47
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Ponto de Entrega de Fânzeres- Linha F 

O Ponto de Entrega de Fânzeres garante o fornecimento de energia à rede elétrica do Metro 

do Porto a nascente na linha F 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 14 – Análise comparativa dos custos de Energia- Fânzeres 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 14 – Análise comparativa dos custos de Energia- Fânzeres 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Fânzeres, só em 2017 é que não compensaria 

comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo para os quatro anos 

de € 31238, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no mercado spot. 

  

Ano Custo Fornevedor(€) Custo Spot(€) Dif(fornecedor- spot)
2014 72 539,70 57 443,05 15 096,65
2015 73 056,30 66 776,83 6 279,47
2016 65 339,90 51 178,36 14 161,54
2017 63 505,08 67 804,42 -4 299,34

Total Geral 274 440,98 243 202,66 31 238,32
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Ponto de Entrega de Levada- Linha F 

O Ponto de Entrega de Levada garante o fornecimento de energia à rede elétrica do Metro 

do Porto a Poente na linha F. 

 
Fonte: Elaboração própria  

Figura 15 – Análise comparativa dos custos de Energia-Levada 
 

 
Fonte: Elaboração própria  

Tabela 15 – Análise comparativa dos custos de Energia- Levada 
 

Da análise efetuada para o ponto de entrega de Levada, só em 2017 é que não compensaria 

comprar a energia no mercado spot, ascendendo a uma redução do custo de energia para os 

quatro anos de €29817, caso a opção tivesse sido a compra de eletricidade no mercado spot. 

Ano Custo Fornecedor(€) Custo Spot(€) Dif (fornecedor-spot)
2014 62 068,70 48 015,06 14 053,64
2015 61 707,30 55 928,40 5 778,90
2016 60 323,90 46 407,28 13 916,62
2017 54 029,01 57 961,04 -3 932,03

Total Geral 238 128,91 208 311,79 29 817,12
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Anexo III – Análise Econométrica da influência do tipo de produção no 
preço do mercado spot  
 

Regressão 

 summary(lm(PRECO_PT~HYDRO.GENERATION+PUMPS+WIND+BIOMASS+SOLAR+CO
AL+NATURAL.GAS+OTHERS, data=P2)) 

 
Regressão com todos os anos 
Call: 
lm(formula = PRECO_PT ~ HYDRO.GENERATION + PUMPS + WIND + BIOMASS +  
    SOLAR + COAL + NATURAL.GAS + OTHERS, data = P2) 

𝑌 = 𝛽 + 𝛽 𝑋 +⋯+ 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑋  

 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-20.5010  -4.7885  -0.0684   4.4263  31.0622  
 
Coefficients: 
                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      14.7058695  3.0636812   4.800 1.75e-06 *** 
HYDRO.GENERATION -0.0037462  0.0002829 -13.241  < 2e-16 *** 
PUMPS            -0.0080362  0.0014426  -5.571 3.02e-08 *** 
WIND             -0.0036721  0.0002825 -12.999  < 2e-16 *** 
BIOMASS           0.0201389  0.0078833   2.555   0.0107 *   
SOLAR            -0.0984675  0.0063308 -15.554  < 2e-16 *** 
COAL              0.0154716  0.0006114  25.307  < 2e-16 *** 
NATURAL.GAS       0.0036208  0.0002944  12.300  < 2e-16 *** 
OTHERS            0.0317638  0.0025191  12.609  < 2e-16 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 7.049 on 1452 degrees of freedom 
  (1 observation deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.7325, Adjusted R-squared:  0.731  
F-statistic:   497 on 8 and 1452 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
> dwtest(lm(PRECO_PT~HYDRO.GENERATION+PUMPS+WIND+BIOMASS+SOLAR+COAL+NA
TURAL.GAS+OTHERS, data=P2)) 
 
 Durbin-Watson test 
 
data:  lm(PRECO_PT ~ HYDRO.GENERATION + PUMPS + WIND + BIOMASS + SOLAR 
+     COAL + NATURAL.GAS + OTHERS, data = P2) 
DW = 0.5362, p-value < 2.2e-16 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 
 
> summary(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2017,])) 
 
Call: 
lm(formula = PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2017, ]) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-15.991  -4.674  -1.309   3.482  26.352  
 
Coefficients: (1 not defined because of singularities) 
                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      14.3820600  7.9720208   1.804  0.07207 .   
Ano                      NA         NA      NA       NA     
HYDRO.GENERATION -0.0005340  0.0009691  -0.551  0.58198     
PUMPS            -0.0011229  0.0024152  -0.465  0.64227     
WIND             -0.0032961  0.0006174  -5.339 1.67e-07 *** 
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BIOMASS           0.0574556  0.0198547   2.894  0.00404 **  
SOLAR            -0.1460057  0.0137669 -10.606  < 2e-16 *** 
COAL              0.0117857  0.0017693   6.661 1.03e-10 *** 
NATURAL.GAS       0.0016296  0.0008439   1.931  0.05429 .   
OTHERS            0.0344727  0.0066127   5.213 3.15e-07 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 7.307 on 356 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.4678, Adjusted R-squared:  0.4558  
F-statistic: 39.11 on 8 and 356 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
> dwtest(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2017,])) 
 
 Durbin-Watson test 
 
data:  lm(PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2017, ]) 
DW = 0.36375, p-value = 0.7612 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 
 
> > summary(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2016,])) 
 
Call: 
lm(formula = PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2016, ]) 
 
Residuals: 
    Min      1Q  Median      3Q     Max  
-14.616  -4.321  -0.298   4.632  13.498  
 
Coefficients: (1 not defined because of singularities) 
                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      25.6197221  5.2774597   4.855 1.81e-06 *** 
Ano                      NA         NA      NA       NA     
HYDRO.GENERATION -0.0020994  0.0005275  -3.980 8.36e-05 *** 
PUMPS            -0.0125430  0.0029189  -4.297 2.23e-05 *** 
WIND             -0.0029144  0.0004909  -5.937 6.89e-09 *** 
BIOMASS           0.0156485  0.0130451   1.200   0.2311     
SOLAR            -0.1360099  0.0106688 -12.748  < 2e-16 *** 
COAL              0.0104263  0.0009427  11.060  < 2e-16 *** 
NATURAL.GAS       0.0073331  0.0008427   8.702  < 2e-16 *** 
OTHERS            0.0133715  0.0054599   2.449   0.0148 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 6.022 on 357 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.8077, Adjusted R-squared:  0.8034  
F-statistic: 187.5 on 8 and 357 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
> dwtest(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2016,])) 
 
 Durbin-Watson test 
 
data:  lm(PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2016, ]) 
DW = 0.85262, p-value = 0.7612 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 
 
 
> summary(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2015,])) 
 
Call: 
lm(formula = PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2015, ]) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-12.0676  -3.0277  -0.4485   3.3022  11.1427  
 
Coefficients: (1 not defined because of singularities) 
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                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      23.8336669  4.1478260   5.746 1.96e-08 *** 
Ano                      NA         NA      NA       NA     
HYDRO.GENERATION -0.0011442  0.0006363  -1.798   0.0730 .   
PUMPS            -0.0032947  0.0026610  -1.238   0.2165     
WIND             -0.0024327  0.0004049  -6.008 4.64e-09 *** 
BIOMASS          -0.0238708  0.0114138  -2.091   0.0372 *   
SOLAR             0.0018382  0.0086284   0.213   0.8314     
COAL              0.0129377  0.0010497  12.325  < 2e-16 *** 
NATURAL.GAS       0.0080322  0.0006759  11.884  < 2e-16 *** 
OTHERS            0.0219692  0.0039841   5.514 6.74e-08 *** 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 4.264 on 356 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.788, Adjusted R-squared:  0.7833  
F-statistic: 165.4 on 8 and 356 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
> dwtest(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2015,])) 
 
 Durbin-Watson test 
 
data:  lm(PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2015, ]) 
DW = 0.93058, p-value = 0.7612 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 
 
 
> summary(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2014,])) 
 
Call: 
lm(formula = PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2014, ]) 
 
Residuals: 
     Min       1Q   Median       3Q      Max  
-13.0380  -3.6884  -0.0585   3.7044  19.8217  
 
Coefficients: (1 not defined because of singularities) 
                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     
(Intercept)      21.9402676  6.0441165   3.630 0.000325 *** 
Ano                      NA         NA      NA       NA     
HYDRO.GENERATION -0.0020094  0.0005150  -3.901 0.000114 *** 
PUMPS            -0.0051966  0.0039600  -1.312 0.190274     
WIND             -0.0033875  0.0005415  -6.256 1.14e-09 *** 
BIOMASS          -0.0138847  0.0160367  -0.866 0.387179     
SOLAR            -0.0371257  0.0146493  -2.534 0.011695 *   
COAL              0.0208510  0.0009127  22.845  < 2e-16 *** 
NATURAL.GAS       0.0104942  0.0014309   7.334 1.52e-12 *** 
OTHERS            0.0103033  0.0048100   2.142 0.032867 *   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
 
Residual standard error: 5.554 on 356 degrees of freedom 
  (1 observation deleted due to missingness) 
Multiple R-squared:  0.8801, Adjusted R-squared:  0.8774  
F-statistic: 326.8 on 8 and 356 DF,  p-value: < 2.2e-16 
 
> dwtest(lm(PRECO_PT~., data=P2[P2$Ano==2014,])) 
 
 Durbin-Watson test 
 
data:  lm(PRECO_PT ~ ., data = P2[P2$Ano == 2014, ]) 
DW = 0.8695, p-value = 0.7612 
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0 
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Árvore de Regressão 

Regras obtidas para o modelo global para todos os anos (a bold está 
indicado o preço médio) 
      * denotes terminal node 
 
  1) root 1461 269721.7000 46.04356   
    2) COAL< 1010.242 209  22330.6400 22.55980   
      4) COAL< 474.4937 108   6603.1860 15.42830 * 
      5) COAL>=474.4937 101   4361.3830 30.18556 * 
    3) COAL>=1010.242 1252 112889.4000 49.96377   
      6) NATURAL.GAS< 256.6083 342  19218.7400 43.45423   
       12) Ano>=2015.5 54   2759.0950 33.83452 * 
       13) Ano< 2015.5 288  10525.6000 45.25792 * 
      7) NATURAL.GAS>=256.6083 910  73732.3200 52.41021   
       14) SOLAR>=107.4963 354  17647.0700 48.45220   
         28) Ano>=2015.5 262   7101.3780 45.54808   
           56) Ano< 2016.5 107   1838.1670 41.48076 * 
           57) Ano>=2016.5 155   2271.1590 48.35584 * 
         29) Ano< 2015.5 92   2043.1760 56.72264 * 
       15) SOLAR< 107.4963 556  47008.6200 54.93025   
         30) NATURAL.GAS< 993.6604 270  17567.5700 51.14305   
           60) HYDRO.GENERATION>=2480.559 31    761.5496 39.09657 * 
           61) HYDRO.GENERATION< 2480.559 239  11723.8700 52.70556 * 
         31) NATURAL.GAS>=993.6604 286  21912.5500 58.50557   
           62) Mês>=1.5 257  13175.3400 57.04200   
            124) Mês< 9.5 108   4765.6050 52.11483 * 
            125) Mês>=9.5 149   3887.3760 60.61337 * 
           63) Mês< 1.5 29   3308.0640 71.47588 * 

> para determinar o erro do modelo, separou-se a amostra em 70% de dados  
para treino e os restantes para teste: 
 
amostra <- sample(1:nrow(P),as.integer(0.7*nrow(P))) 
 
dados.treino <- P[amostra,] 
dados.teste <- P[-amostra,] 
arv.regr<-rpart(PRECO_PT~HYDRO.GENERATION+PUMPS+WIND+BIOMASS+SOLAR+COAL+ 
NATURAL.GAS+OTHERS+Ano+Mês+Dia, data=dados.treino) 
prev.arv <- predict(arv.regr,dados.teste) 
mae <- mean(abs(prev.arv-dados.teste$PRECO_PT)) 
mae 
 

 
O erro médio de previsão é de 5% 
 
Ano de 2017 
 
1) root 365 35719.0300 52.47831   
   2) Mês>=1.5 334 20533.7100 50.71056   
     4) Mês< 9.5 242  6592.4350 47.70983   
       8) NATURAL.GAS< 1106.729 59  1267.8340 41.69794   
        16) NATURAL.GAS< 162.6229 8    69.1444 33.23398 * 
        17) NATURAL.GAS>=162.6229 51   535.6810 43.02562 * 
       9) NATURAL.GAS>=1106.729 183  2504.6680 49.64809   
        18) Mês>=2.5 166  1452.8820 49.04437   
          36) COAL< 1742.181 116   858.8671 48.04918 * 
          37) COAL>=1742.181 50   212.5902 51.35322 * 
        19) Mês< 2.5 17   400.4873 55.54324 * 
     5) Mês>=9.5 92  6030.3380 58.60379   
      10) NATURAL.GAS< 694.4625 17   781.5346 47.00194 * 
      11) NATURAL.GAS>=694.4625 75  2441.8820 61.23354   
        22) NATURAL.GAS< 2113.358 63  1249.8020 59.64728 * 
        23) NATURAL.GAS>=2113.358 12   201.3151 69.56142 * 
   3) Mês< 1.5 31  2896.2550 71.52438   
     6) NATURAL.GAS< 1754.271 22   891.5015 67.41121   
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      12) NATURAL.GAS< 1000.606 8   148.4039 61.64500 * 
      13) NATURAL.GAS>=1000.606 14   325.1077 70.70619 * 
     7) NATURAL.GAS>=1754.271 9   722.7322 81.57880 * 

 
 

 

Ano de 2016 
 
1) root 366 67335.0000 39.43322   
   2) COAL< 1167.95 95  5596.2470 22.50555   
     4) COAL< 460.3396 40  1277.5670 15.89351 * 
     5) COAL>=460.3396 55  1298.0880 27.31431 * 
   3) COAL>=1167.95 271 24974.1800 45.36727   
     6) Mês< 9.5 180  4238.4690 39.70906   
      12) NATURAL.GAS< 795.2792 70  1073.5990 35.37952 * 
      13) NATURAL.GAS>=795.2792 110  1017.7300 42.46422 * 
     7) Mês>=9.5 91  3574.0730 56.55934   
      14) NATURAL.GAS< 1315.41 39   975.2995 51.56024 * 
      15) NATURAL.GAS>=1315.41 52   893.1376 60.30866 * 
 
 

Ano de 2015 
 
1) root 365 30535.0100 50.42653   
   2) NATURAL.GAS< 318.1833 139  8278.2950 42.09928   
     4) COAL< 1034.612 17   670.3582 28.10202 * 
     5) COAL>=1034.612 122  3813.1300 44.04971   
      10) COAL< 1439.306 40  1040.1510 39.51534 * 
      11) COAL>=1439.306 82  1549.3780 46.26160   
        22) COAL< 1686.571 50   772.7096 44.44296 * 
        23) COAL>=1686.571 32   352.8997 49.10323 * 
   3) NATURAL.GAS>=318.1833 226  6689.7930 55.54816   
     6) NATURAL.GAS< 1008.527 119  2489.3630 52.22669   
      12) Mês>=8.5 59  1106.4500 50.16761   
        24) NATURAL.GAS< 765.8688 35   380.1431 48.16157 * 
        25) NATURAL.GAS>=765.8688 24   380.0582 53.09309 * 
      13) Mês< 8.5 60   886.7846 54.25145 * 
     7) NATURAL.GAS>=1008.527 107  1427.5480 59.24213 * 
 
 
Ano de 2014 
 
1) root 365 91608.8900 41.854290   
   2) COAL< 964.7229 101 12505.5000 20.713210   
     4) COAL< 306.9625 47  2773.8450 11.695950   
       8) COAL< 191.3021 17   322.4208  4.768162 * 
       9) COAL>=191.3021 30  1173.1780 15.621690 * 
     5) COAL>=306.9625 54  2583.8170 28.561560 * 
   3) COAL>=964.7229 264 16691.8900 49.942350   
     6) NATURAL.GAS< 148.075 145  4483.0710 45.052050 * 
     7) NATURAL.GAS>=148.075 119  4515.7920 55.901130   
      14) WIND>=533.1344 81  2473.2010 53.757570 * 
      15) WIND< 533.1344 38   877.0664 60.470310 * 
 
 
Para calcular os erros usou-se  
data=P[P$Ano==2014,] 
amostra <- sample(1:nrow(data),as.integer(0.7*nrow(data))) 
dados.treino <- data[amostra,] 
dados.teste <- data[-amostra,] 
arv.regr<-
rpart(PRECO_PT~HYDRO.GENERATION+PUMPS+WIND+BIOMASS+SOLAR+COAL+NATURAL.
GAS+OTHERS+Ano+Mês+Dia, data=dados.treino) 
prev.arv <- predict(arv.regr,dados.teste) 
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mae <- mean(abs(prev.arv-dados.teste$PRECO_PT)) 
mae 
 
Os erros de previsão nestes anos variam entre 3% e 4% 
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