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Resumo  

A produção de eletricidade de base renovável tem vindo a aumentar progressivamente 

por todo o mundo, principalmente devido a estratégias políticas e energéticas que visam 

a diminuição da utilização de combustíveis fósseis no setor energético. Portugal destaca-

se de entre os países da União Europeia por apresentar taxas significativas de 

incorporação de energia eólica no consumo total de eletricidade. As tarifas bonificadas 

feed-in apresentam um papel fundamental no desenvolvimento desta tecnologia. Findo o 

período do regime remuneratório garantido, os parques eólicos passam a integrar um 

regime de mercado livre.   

A incorporação da tecnologia eólica no mercado de eletricidade origina problemas a 

nível técnico e operacional, devido à variabilidade temporal do recurso. A previsão do 

vento pretende minimizar o impacto da variabilidade do recurso eólico na gestão da 

produção, transporte e distribuição dos sistemas elétricos.  

No âmbito deste trabalho pretende-se definir diferentes estratégias de remuneração de 

parques eólicos, atendendo a um regime remuneratório geral: participação em mercados 

de contratação a bilateral e mercados de contratação à vista.  

No caso de estudo foram analisados os dados de produção de 3 anos de um parque 

eólico. Os cenários de remuneração foram definidos tendo por base uma análise efetuada 

aos mercados diários e intradiários e às estimativas de produção P75 e P90. Na simulação 

da transição do regime feed-in para o regime de mercado, foi verificada uma redução de 

52% na remuneração dos produtores eólicos. Constatou-se, ainda, que em regime de 

mercado a remuneração dos produtores depende da quantidade de energia produzida e de 

variáveis externas e complexas de se prever como os preços de mercado e as penalizações 

associadas aos desvios de previsão.   
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Wind Farm Strategies for Participating in the Eletricity Market 

Abstract 

The electricity generation from renewable sources has been steadily increasing across 

the world, mostly due to political and energy strategies that aim at decreasing the use of 

fossil fuels in the energy sector. Portugal stands out from the European Union countries 

for its large share of wind energy in the total electricity consumption. The feed-in tariff 

has highly contributed to the development of this type of technology. However, once this 

regime is over, the wind farms will be forced to compete into the electricity market.  

The incorporation of wind technology into the electricity market causes technical and 

operational problems, due to time variations in wind speed. Wind-forecasting intends to 

minimize the impact of these variations on production, transport and distribution 

operations.  

This work’s purpose is to define wind farm remuneration strategies considering a free 

competition regime: participation in bilateral contracts and day-ahead and intraday 

markets.  

In the scope of the present work, a 3 year production data from a wind farm was 

analysed. The revenue scenarios were defined based on a day-ahead and intraday market 

analysis and P75 and P90 estimates. In the simulated transition from the feed-in regime 

to the market regime, there was a 52% reduction on the economic outcome of wind 

producers. It was also stated that producers’ revenues show dependency on energy 

productions and variables that are difficult to predict such as market and balancing prices.    
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1 Introdução 

Este capítulo constitui uma breve introdução ao enquadramento do problema, 

motivação, principais objetivos e estrutura da dissertação. 

1.1  Enquadramento  

Até há poucas décadas, grande parte do consumo de energia era satisfeito a partir de 

recursos não renováveis. Contudo, o impacto do setor energético no ambiente, 

principalmente devido às elevadas taxas de emissão de dióxido de carbono, começou a 

ser motivo de grandes preocupações. Para além disso, a crise petrolífera veio realçar os 

perigos da dependência dos combustíveis fósseis, em particular, do petróleo. Neste 

seguimento, foram definidas, em vários países, estratégias políticas e energéticas com o 

intuito de reduzir o consumo fóssil e aumentar a participação das fontes renováveis, em 

particular na geração de energia elétrica.  

A produção de base renovável ganha, cada vez mais, destaque por todo o mundo, 

contribuindo significativamente para a construção de um futuro energético sustentável. 

Portugal é dos países do mundo que mais recorre às fontes renováveis para produção de 

eletricidade, registando-se, desde 2005, um crescimento anual médio de cerca de 7% na 

potência de base renovável instalada.  

Relativamente à energia eólica, tem-se verificado nas últimas duas décadas um 

significativo aumento da capacidade geradora instalada. De entre os países europeus, 

Portugal é dos que apresenta maior contribuição eólica na satisfação do consumo total de 

eletricidade. O desenvolvimento desta tecnologia deve-se a estratégias políticas nacionais 

e europeias e, sobretudo, a tarifas bonificadas feed-in, que funcionaram como incentivos 

à utilização crescente desta fonte e das tecnologias de conversão com ela relacionadas.  

Atualmente, a conversão da energia do vento é feita através de uma tecnologia 

madura, que se caracteriza pela sua fiabilidade e segurança na produção e fornecimento 

de energia a sistemas elétricos integrados. A eletricidade de base eólica, relativamente à 

geração de energia a partir de combustíveis fósseis, é já considerada competitiva, 

dependendo das condições de mercado e do nível do recurso. De entre as fontes 

renováveis, os centros electroprodutores eólicos são os que mais contribuem para o mix 

total de eletricidade em Portugal.  
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Nos últimos anos, têm-se verificado algumas modificações nas políticas de incentivo 

às energias renováveis, como consequência de alterações legislativas, condicionalidades 

económicas e evolução de infraestruturas e mercados. O DL 215-B/2012 introduziu 

alterações significativas relativamente ao regime remuneratório de produção em regime 

especial. Segundo o referido decreto, para além do regime de remuneração garantida já 

existente, surge o regime remuneratório geral, que engloba os mercados organizados e os 

contratos bilaterais. Para além disso, o regime remuneratório garantido passou a estar 

sujeito a controlo prévio, ficando não só dependente da licença de produção e exploração, 

mas também da atribuição de reserva de capacidade de injeção na Rede Elétrica de 

Serviço Público (RESP).  

Uma vez findo o período de remuneração inicial garantida, os titulares de centrais 

eólicas podem optar por um período de garantia tarifária adicional de cinco ou sete anos. 

Após o término deste período adicional, os produtores passam a ser remunerados em 

regime de mercado.  

Durante a próxima década, grande parte dos ativos eólicos em Portugal atingirão o 

fim de vida útil, ou seja, 20 anos de idade. Para além disso, em 2023 metade da potência 

eólica instalada no país perderá o direito à tarifa bonificada e à garantia de despacho. O 

tempo de subsidiação intensiva ao investimento no setor elétrico renovável terminou.  

Deste modo, torna-se importante focar na transição do regime de remuneração 

garantida para o regime de remuneração geral, fomentando o crescimento da produção de 

base renovável para um regime de livre concorrência.  

O mercado de eletricidade é constituído por propostas comunicadas pelas entidades 

produtoras e pelos comercializadores ou clientes elegíveis, de forma a que se estabeleça 

um equilíbrio entre produção e consumo. A incorporação da produção de base renovável 

no mercado acarreta problemas a nível técnico e operacional, principalmente devido à 

grande variabilidade temporal dos recursos e à dificuldade da sua previsão. Relativamente 

ao recurso eólico, este é caracterizado pela sua grande variabilidade, sendo considerada a 

fonte renovável mais intermitente. Por esta razão, e pela importância que a capacidade de 

geração utilizando esta fonte tem no sistema elétrico, a passagem do regime de tarifa feed-

in para um regime de mercado, tem de ser analisada com particular atenção.  

A previsão do vento surge como forma de atenuar as incertezas associadas ao recurso 

eólico. Esta premissa determina a relevância de se apostar em bons métodos de previsão, 
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minimizando os impactos da volatilidade eólica na flutuabilidade dos mercados de 

eletricidade e na gestão da produção, transporte e distribuição de energia elétrica.  

O funcionamento dos mercados de eletricidade, bem como os contratos de compra-

venda celebrados fora do mercado, revestem-se de alguma complexidade, pelo que é 

relevante para os detentores de parques eólicos testar e perceber as diferentes modalidades 

que se lhes oferecem, no sentido de garantir, tanto quanto possível, o escoamento da 

produção e de maximizar as correspondentes receitas.  

1.2 Motivação e principais objetivos 

Em Portugal, a remuneração dos parques eólicos efetua-se atualmente segundo um 

regime de tarifa incentivada e despacho garantido. Apenas um parque está já a funcionar 

em regime de mercado. Contudo, grande parte da potência eólica instalada no país perderá 

dentro de poucos anos o direito à tarifa bonificada, ou seja, os parques eólicos passarão a 

integrar o regime de mercado. O principal fundamento deste trabalho consiste em analisar 

as melhores estratégias a adotar de forma a maximizar a remuneração. 

A realização deste estudo teve como objetivos: 

 Estudar o enquadramento da energia eólica em Portugal; 

 Analisar a dinâmica do mercado de eletricidade, com especial enfâse nos 

mercados de contratação bilateral e nos mercados diário e intradiários; 

 Compreender os principais modelos de previsão de produção e previsão 

de preços de eletricidade utilizados; 

 Estudar as principais etapas de caracterização da produção de um parque, 

efetuando-se estimativas de produção;  

 Analisar o impacto dos desvios da previsão de energia na remuneração 

final dos produtores; 

 Identificar quais as melhores estratégias de remuneração da produção 

eólica. 

 



  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

4 

1.3 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação está organizada por capítulos, fazendo-se, no primeiro, o 

enquadramento da temática em discussão e apresentando-se os objetivos que estiveram 

na base da elaboração deste trabalho.  

No capítulo 2 são abordados temas relativos às energias renováveis e à energia eólica 

segundo uma perspetiva europeia e nacional. 

O capítulo 3 trata o tema do Sistema Elétrico Português e do Mercado Ibérico de 

Eletricidade (MIBEL), com especial destaque para os contratos futuros e mercados diário 

e intradiário. Analisa-se, também, o impacto que a produção de base eólica tem no 

MIBEL.  

No capítulo 4 são analisados os horizontes temporais de previsão, bem como os 

principais modelos de previsão de produção e previsão de preços de eletricidade.  

O capítulo 5 é constituído pelas principais etapas de caracterização de produção de 

um parque eólico.  

No capítulo 6 efetua-se um estudo a um parque eólico, tendo-se analisado 3 anos de 

dados de produção. Com base nesses dados, definem-se cenários de participação dos 

parques em regime de mercado, visando-se maximizar a remuneração.  

No capítulo 7 são apresentadas as conclusões decorrentes da realização do presente 

trabalho e sugestões relativas a trabalhos futuros.  
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2 Energias Renováveis no Setor Elétrico 

Neste capítulo analisa-se o papel das energias renováveis na geração de eletricidade, 

com especial enfâse para a energia eólica em Portugal e na Europa.  

2.1 Energias Renováveis 

Por volta da década de 60, começaram a surgir as primeiras preocupações 

relativamente ao consumo excessivo de petróleo e carvão, que caracterizou todo o século 

XX. O crescente consumo de combustíveis fósseis estava a par com o crescimento da 

população mundial. As primeiras grandes preocupações eram relativas ao caráter finito 

das reservas destes combustíveis. Posteriormente, nasceram movimentos ambientalistas 

em vários países, os quais pretendiam alertar para os problemas causados pela poluição 

com origem no setor energético [1-3]. 

 A crise petrolífera dos anos 70 veio alertar para as graves consequências da 

dependência do petróleo [1, 3, 4]. A procura excessiva em relação à oferta, originando 

um défice de oferta, foi responsável pelos preços exorbitantes atingidos por este 

combustível. Esta crise desencadeou uma recessão económica mundial, com particular 

impacto na Europa e Estados Unidos da América [1, 4]. Como uma das consequências 

dessa crise, as energias renováveis, pouco a pouco, foram deixando de ser apenas uma 

curiosidade científica, apresentando-se como uma alternativa viável, pelo menos para 

algumas aplicações. Vários países, incluindo Portugal, estabeleceram programas e 

incentivos, a fim de desenvolver e promover formas de conversão de energia alternativas 

[1, 2, 5]. 

Atualmente existe uma relação direta entre o nível de desenvolvimento de um país e 

o seu consumo de energia. Como se observa na Figura 2.1, as regiões mais desenvolvidas 

do mundo, nomeadamente a América do Norte e Europa, são as que apresentam níveis 

mais elevados de consumo de energia per capita [3, 6].  

 



  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

6 

 

Figura 2.1 - Consumo global médio de energia per capita em 2018. [6] 

A redução da intensidade energética tornou-se uma prioridade para os países 

desenvolvidos, devendo ser tomadas ações de poupança e utilização racional dos 

recursos, recorrendo, sempre que possível, a processos energéticos mais eficientes [3]. A 

utilização de energia de fontes renováveis passou também a ser incluída nas políticas 

energéticas de vários países [1]. 

São consideradas fontes renováveis de energia os recursos energéticos capazes de se 

regenerar num curto intervalo de tempo e de forma sustentável [1, 7]. As fontes de energia 

renováveis incluem a energia eólica, solar, geotérmica, hídrica, das ondas, das marés e 

biomassa [1, 7-9].  

As energias renováveis apresentam um grande número de características a seu favor, 

das quais se salienta o facto de serem consideradas fontes seguras e inesgotáveis; na maior 

parte dos casos são fontes endógenas, ou seja, não podem ser controladas por outros 

países; as taxas de emissão de carbono são bastante reduzidas, evitando-se a emissão de 

gases com efeito de estufa; fomentam a descentralização da produção; evitam a 

importação de combustíveis fósseis para a produção de eletricidade, como o caso do 

carvão e do gás natural; promovem uma redução dos preços da energia elétrica no 

mercado de eletricidade. As energias renováveis contribuem, de forma significativa, para 

uma maior sustentabilidade económica e ambiental [1, 7, 9]. 

Contudo, existem também alguns inconvenientes associados a estas fontes, dos quais 

importa realçar: o elevado custo destas energias, nomeadamente a nível de investimento 

inicial, embora este tenha vindo a diminuir significativamente ao longo dos anos, à 
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medida que o nível de maturidade das tecnologias vai aumentando; restrições a nível de 

construção devido ao ruído e segurança de zonas agrícolas e ambientais que possam ser 

afetadas; intermitência e variabilidade das fontes; dificuldade em converter todo o 

potencial [1, 9].  

Ainda assim, apesar dos inconvenientes referidos, há setores em que a utilização 

crescente de energia de fontes renováveis é uma realidade incontornável. Um exemplo 

disso é o setor elétrico, onde se verifica um aumento da capacidade geradora de base 

renovável em todo o mundo, também em Portugal, como se observa na Figura 2.2 [1, 7].  

 

 

Figura 2.2 - Potência instalada nos centros eletroprodutores de Portugal Continental. [7] 

A partir do ano de 2005, a potência de base renovável instalada tem vindo a aumentar 

progressivamente, correspondendo a um crescimento anual médio de 7%. Por outro lado, 

a potência instalada que utiliza fontes energéticas de origem fóssil tem vindo a diminuir, 

especialmente a partir do ano de 2011 [7].  

Portugal é dos países do mundo que mais recorre às fontes renováveis na produção de 

eletricidade, sendo que, no ano de 2019, o consumo de eletricidade de base renovável 

ultrapassou o consumo da gerada a partir de outras fontes [10-12]. A tecnologia eólica foi 

a que mais contribuiu para o mix de eletricidade do país, representando cerca de 27% do 

consumo nacional [10, 12]. Apesar de a energia fotovoltaica apresentar a menor 

contribuição (cerca de 2,1%) [10], este cenário vai mudar rapidamente no futuro uma vez 

que, devido aos investimentos e desenvolvimentos previstos, a capacidade instalada 

sofrerá um aumento muito significativo até ao final da década [12, 13].  
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Efetuando uma comparação entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020, através da Figura 

2.3, constata-se que a geração de energia elétrica de base renovável sofreu um 

considerável aumento, passando de 54,4% em janeiro de 2019, para 67,9% em janeiro de 

2020. Contudo, poderão haver questões de variabilidade interanual, como por exemplo 

um ano hidrológico atípico, que podem influenciar os resultados. Adicionalmente, 

verifica-se uma queda acentuada no consumo de carvão. [14] 

 

 

 

Figura 2.3 - Produção de eletricidade em Portugal Continental: janeiro de 2019 e janeiro de 2020. 

[14] 

O setor energético é das atividades com maior impacto ambiental, devido às elevadas 

taxas de emissão de dióxido de carbono, contribuindo, de forma significativa, para o 

agravamento das condições climáticas [2, 15]. Torna-se importante definir estratégias 

políticas e energéticas, no sentido de minimizar este problema. Para tal, diversas 

iniciativas foram tomadas, nomeadamente pela União Europeia, a fim de garantir um 

desenvolvimento económico sustentável [1, 15]. De entre as várias iniciativas, destacam-

se o Livro Branco, publicado em 1997 pela Comissão Europeia (CE), que pretendia 

potencializar o desenvolvimento das tecnologias renováveis, estabelecendo que, até ao 

ano de 2010, 12% do consumo interno bruto de eletricidade fosse de origem renovável 

[1, 9]; o Protocolo de Quioto, ao qual aderiram 196 Partes, estabeleceu limites para a 

emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE) [1, 15].  

Portugal, através da publicação de documentos legais e regulatórios baseados nas 

diretrizes da CE, cumpriu com sucesso os objetivos propostos. Analisando a situação do 
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panorama europeu (Figura 2.4), verifica-se que Portugal foi dos países com maior 

utilização de recursos renováveis no setor elétrico, no ano de 2018. 

 

 

Figura 2.4 - Peso das renováveis na produção de eletricidade na Europa em 2018. [16] 

Apesar dos bons resultados já atingidos por alguns países, existem sempre novas 

metas a ser cumpridas. O Pacote Energia-Clima, aprovado pelo Parlamento Europeu, 

estabelecia como metas para 2020: a redução do consumo de energia primária em 20%; 

a implementação de 20% de energias renováveis no consumo bruto de eletricidade e a 

redução de GEE em 20% [9, 15].  

Contudo, existem aspetos que devem ser melhorados no caso de Portugal. 

Observando a Figura 2.5, conclui-se que, durante o mês de junho de 2019, a produção de 

eletricidade de base renovável foi de apenas 38,5% do consumo, levando à necessidade 

de importar combustíveis fósseis para gerar os restantes 61,5%. Estes resultados ressaltam 

o facto de que, em períodos do ano em que as energias eólica e hídrica apresentam valores 

muito reduzidos, existe uma grande dependência nacional de importação fóssil. Esta 

lacuna pode ser mitigada através do melhoramento do aproveitamento do recurso solar 

existente no país [12].  
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Figura 2.5 - Carga elétrica de Portugal Continental em junho de 2019. [12] 

Em suma, a incorporação de energias renováveis no mix de eletricidade permite uma 

poupança monetária na medida em que se reduz significativamente a importação de 

combustíveis fósseis e a emissão de GEE, refletindo-se numa redução das licenças de 

emissão de CO2 [17, 18].  

Hoje em dia, ainda não é viável a eliminação total dos combustíveis fósseis, como o 

gás natural, para a geração de eletricidade. Deve-se, por isso, apostar na diversificação do 

mix energético, investindo preferencialmente, em tecnologias menos poluentes, como é o 

caso das renováveis. Por outro lado, importa promover a eficiência energética através da 

imposição de um limite na procura e, consequentemente, no consumo [9, 15]. Da mesma 

forma que o século XX ficou marcado pelos combustíveis fósseis, o século XXI deverá 

ser o século de mudança para as energias renováveis. 

2.2 Energia Eólica 

Desde épocas remotas da humanidade que o aproveitamento da energia eólica é uma 

realidade. O vento era utilizado em várias aplicações das quais se salientam a navegação 

marítima, a dessalinização e a elevação de água [4, 19, 20]. A primeira referência histórica 

de um moinho eólico está associada ao engenheiro e matemático Heron, de Alexandria, 

mas existem ainda várias dúvidas acerca do século exato do seu nascimento, bem como 

acerca da existência do referido moinho [21, 22]. No entanto, existe confirmação da 

utilização de moinhos eólicos no século IX, na Pérsia [22]. Estima-se que o seu 

aparecimento na Europa tenha ocorrido por volta do século X ou XI, em Inglaterra [4, 
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22]. Porém, foi apenas no século XIX que surgiram as primeiras turbinas eólicas para 

geração de eletricidade, devido a investigações efetuadas nos Estados Unidos e 

Dinamarca. Contudo, durante a maior parte do século XX, o interesse pelo estudo da 

energia eólica foi diminuindo, em grande parte, devido às melhores vantagens que o 

carvão, petróleo e derivados apresentavam [19, 22]. Na prática, estes combustíveis, 

contrariamente à energia eólica, podiam ser transportados e utilizados, conforme a 

necessidade [22].  

Considera-se que o reaparecimento da energia eólica tenha ocorrido por volta do final 

dos anos 60 e início dos anos 70. Devido ao crescente aumento dos preços do petróleo, 

derivado da crise de 1973, surgiu a necessidade de se desenvolver a utilização de fontes 

alternativas de energia. Adicionalmente, começaram a surgir as primeiras preocupações 

de cariz ambiental, relativamente à poluição causado pelo setor energético [4, 19, 22].  

Em resultado dos incentivos proporcionados pelo governo americano, surgiu no início 

da década de 80, nos Estados Unidos, o primeiro parque eólico composto por várias 

turbinas pequenas. Nos anos 90, a Europa tornou-se o foco mundial do desenvolvimento 

da energia eólica, devido a países como a Dinamarca e Alemanha [22]. 

2.2.1 Caracterização 

A geração de eletricidade de base eólica consiste na conversão de parte da energia 

cinética associada ao movimento de uma dada massa de ar. O vento é responsável pela 

rotação das pás de um aerogerador, fazendo rodar o seu eixo, convertendo a energia 

cinética em energia mecânica. A conversão da energia mecânica em energia elétrica é 

efetuada, posteriormente, no gerador [22-24]. A energia eólica é considerada uma fonte 

de energia limpa, uma vez que não emite poluentes. Para além disso, caracteriza-se pela 

sua grande disponibilidade global, pela sua rapidez de implementação e fácil 

desmantelamento [20]. Aos parques eólicos estão também associados benefícios 

económicos, uma vez que estes dinamizam a geração de emprego e investimentos, nos 

locais onde estão instalados [4, 25].  

Devido à impossibilidade de armazenamento do recurso eólico, a potência gerada está 

sujeita à elevada aleatoriedade do vento [20, 22]. Para além disso, existem outros 

inconvenientes associados a este tipo de energia, tais como a baixa densidade do ar, o 

ruído e o impacto visual produzido pelos aerogeradores e, ainda, a afetação da avifauna 
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[20]. Ainda assim, a energia eólica tem registado um crescimento significativo, sendo, 

atualmente, a fonte renovável líder na geração de eletricidade [4, 24, 26].  

2.2.2 Energia Eólica na Europa  

A utilização do vento como fonte de energia tem vindo a aumentar em todo o mundo, 

devido a políticas de suporte e reduções de custos [27]. Na Figura 2.6, está representada 

a evolução da capacidade de geração elétrica utilizando a energia eólica no século atual.  

 

Figura 2.6 - Capacidade global de geração elétrica de base eólica instalada desde 2001 até 2019. [28] 

Até ao ano de 2019, a capacidade instalada europeia era de cerca de 205 GW, sendo 

que 89% correspondia a eólica em terra e os restantes 11% a offshore [29]. A evolução 

europeia pode ser observada na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Capacidade de conversão eólica total instalada na Europa ao longo dos anos. [29] 

O crescimento da tecnologia de conversão eólica deve-se, sobretudo, a países como 

Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Itália, conforme a Figura 2.8. Estes cinco países 

são responsáveis por 67% de toda a capacidade eólica instalada na Europa [29]. Há ainda 

outros países onde, apesar da sua menor dimensão, a energia eólica é uma história de 

sucesso, com uma contribuição muito significativa na geração de eletricidade, como são 

os casos da Dinamarca e de Portugal. 

 

Figura 2.8 - Capacidade eólica instalada por país. [29] 

Apesar da grande implementação que esta tecnologia tem já em muitos países, o seu 

crescimento continua a ser uma realidade. Comparando o ano de 2018 e o ano de 2019, 

verifica-se um aumento de 27% em nova capacidade eólica instalada. De acordo com a 

Figura 2.9, o ano de 2019 foi marcado por 15,4 GW de nova capacidade instalada na 

Europa [29]. 
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Figura 2.9 - Novas instalações eólicas na Europa, em 2019. [29] 

O constante aumento de novas instalações eólicas contribuiu para que, no ano de 

2019, este tipo de energia tenha sido responsável por satisfazer 15% do consumo total de 

energia elétrica na Europa. Observa-se na Figura 2.10 a contribuição da eólica no 

consumo total de eletricidade em cada país. As maiores contribuições vêm de países como 

Dinamarca (48%), Irlanda (33%) e Portugal (27%) [25, 29].  

 

 

Figura 2.10 - Percentagem da procura de eletricidade assegurada pela eólica em 2019. [29] 
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Os cidadãos europeus esperam que a energia que consomem seja segura, acessível e 

o mais “verde” possível. A descarbonização torna-se uma realidade e uma urgência, na 

medida em que o sistema elétrico europeu é responsável por cerca de 75% das emissões 

de GEE na Europa. Os governos ambicionam que, até ao ano de 2050, a Europa seja o 

primeiro continente neutro em emissões de CO2. Espera-se que, até 2027, a eólica seja a 

principal fonte de energia e que, em 2050, satisfaça mais de metade da procura de energia 

elétrica. 

A concretização das referidas previsões requer, ainda, muito progresso, 

nomeadamente na eletrificação de edifícios, indústrias e transportes. Para que a 

transformação do sistema elétrico se concretize, é necessária a implementação de medidas 

e políticas corretas e incentivadoras, de forma a permitir o desenvolvimento desta 

tecnologia. O investimento em parques eólicos já existentes, através do prolongamento 

do tempo de vida útil, é também um aspeto fundamental, uma vez que, até 2030, cerca de 

metade dos parques existentes na Europa terão atingido o fim de vida útil 

(aproximadamente 20 anos) [25]. De forma a assegurar a continuidade dos parques 

eólicos ativos, é importante promover a extensão da sua vida útil, através da maximização 

da rentabilidade das turbinas, procedendo-se a melhoramentos ou substituições de 

componentes. Deve equacionar-se um equilíbrio entre proveitos anuais adicionais e 

custos de operação e manutenção. Outra opção, passa pelo repowering, que se caracteriza 

pela substituição das turbinas existentes por turbinas novas e mais eficientes, podendo 

ocorrer um aumento da potência instalada [24, 30, 31]. Em última alternativa, quando 

nenhuma das opções referidas é viável, procede-se ao descomissionamento do parque 

[30, 31]. Em 2019 verificou-se que a capacidade eólica descomissionada ou desativada 

atingiu 178 MW, sendo que 174 MW corresponderam a parques em terra e os restantes 4 

MW a instalações offshore. De toda a nova capacidade instalada em terra na Europa, 

apenas 185 MW foi originada por projetos de repowering. Os países que mais 

contribuíram para este tipo de projetos foram a Alemanha, Áustria, Grécia e Reino Unido. 

Na Figura 2.11, estão representadas as capacidades originadas por descomissionamentos 

e repowering, ao longo de vários anos [29]. 
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Figura 2.11 - Capacidades originadas por projetos de descomissionamento e repowering. [29] 

Os projetos de repowering tiveram o seu início no ano de 2015, tendo 

progressivamente aumentado, até que, a partir de 2018 se verifica uma acentuada queda. 

As razões que estão na causa desta abrupta descida são a falta de suporte regulatório e 

regras de permissão muito complexas [29]. 

2.2.3  Energia Eólica em Portugal 

Portugal é um dos países líderes na produção de eletricidade de base eólica. O 

contínuo crescimento desta tecnologia, desde 2000, é resultado de estratégias e políticas 

europeias e nacionais, que visam incentivar recursos endógenos e renováveis, diminuindo 

a dependência energética e reduzindo o impacte ambiental causado pelo sistema elétrico 

[24, 32]. As tarifas feed-in, que funcionam como inventivos à produção eólica, 

contribuem significativamente para o desenvolvimento desta tecnologia [24]. Analisando 

o ano de 2019 (Figura 2.12), verifica-se que os centros electroprodutores eólicos são os 

que mais contribuíram para o mix total de eletricidade, representando cerca de 27%, 

correspondente a 12,3 TWh [31]. 
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Figura 2.12 - Geração de eletricidade em Portugal em 2019. [31] 

Relativamente à distribuição dos parques eólicos em Portugal continental, a grande 

maioria situa-se nas regiões Norte e Centro do país, conforme a Figura 2.13. Isto deve-se 

ao facto de estas regiões serem mais montanhosas e apresentarem condições mais 

adequadas para a instalação de parque eólicos, incluindo níveis de recurso mais elevados 

[33]. 

 

 

Figura 2.13 - Potência eólica instalada por Distritos e Regiões em 2018. [32] 
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2.2.4 Parques Eólicos 

A velocidade do vento apresenta um elevado índice de variabilidade no tempo e no 

espaço (Figura 2.14) [19, 22, 34, 35]. A produção dos parques eólicos é diretamente 

influenciada pelas características do vento e pelo local onde se situa o parque [22, 35].  

 

Figura 2.14 - Variações temporais e espaciais da velocidade do vento. [22] 

Considerando a variabilidade espacial do vento num fator de larga escala, é 

importante referir que, devido às diferentes latitudes, existem várias regiões climáticas no 

mundo, umas mais ventosas do que outras, uma vez que a quantidade de insolação varia 

consoante a latitude [19]. Atendendo a um fator de menor escala, a variabilidade do 

recurso eólico apresenta grande dependência da variação de relevo e da cobertura do solo, 

visto que estas influenciam a velocidade do vento, tanto em direção como em intensidade 

[22, 34, 35]. Normalmente, verifica-se que existe mais vento no topo de colinas e 

montanhas do que em planícies ou vales. A velocidade do vento é significativamente 

reduzida pela existência de obstáculos, tais como árvores ou edifícios [19, 34, 35].  

A variação temporal da velocidade do vento pode classificar-se em diferentes escalas 

[19, 22]:  

 Variação interanual ou de longo prazo;  

 Variação anual e sazonal;  

 Variação diurna;  

 Variação de muito curto prazo (turbulência).  
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A variação interanual da velocidade do vento ocorre segundo escalas de tempo 

superiores a um ano, apresentando um impacto muito significativo na produção a longo 

prazo de um parque eólico [22]. Esta variação na velocidade do vento é extremamente 

difícil de prever. Atendendo a um historial de temperaturas de longo prazo, verifica-se a 

existência de uma relação direta entre a variação da velocidade do vento e a variação de 

temperatura. No entanto, as alterações climáticas, irão, certamente, afetar o clima de 

ventos nas próximas décadas [19].  

A variação sazonal e mensal são características de muitos climas. A sazonalidade que 

caracteriza a produção de um parque está diretamente relacionada com a sazonalidade do 

recurso eólico, que se reflete no caráter variável das velocidades médias do vento ao longo 

de um ano. A sazonalidade do vento está associada às mudanças de insolação que ocorrem 

durante o ano, devido à inclinação do eixo de rotação da Terra. Consequentemente, os 

meses de inverno são, normalmente, mais ventosos do que os de verão. Existe, ainda, uma 

maior probabilidade de ocorrerem ventos fortes e vendavais durante os equinócios de 

primavera e outono [19, 35].   

Atendendo a escalas de tempo menores, a variação na velocidade do vento torna-se 

mais aleatória e, portanto, mais difícil de prever [19]. A variação diurna está relacionada 

com o aquecimento diferenciado da superfície da Terra, decorrente do ciclo diário de 

radiação [19, 22]. A maior variação diurna ocorre, normalmente, durante períodos de 

primavera e verão. Esta variação difere consoante o local e a altitude [22]. 

A variação de muito curto prazo está associada a fenómenos de turbulência, que se 

caracterizam por flutuações na velocidade do vento, geralmente, numa escala inferior a 

10 minutos [19, 22]. A turbulência é, por norma, resultado de dois acontecimentos: 

fricção do vento com a superfície, associada a variações topográficas como montanhas, e 

à cobertura do solo; efeitos térmicos que fazem com que as massas de ar se movimentem 

na vertical, em função da variação da temperatura [19]. 

Pequenas variações da velocidade do vento afetam muito significativamente a 

produção de um parque eólico, uma vez que a potência gerada pelas turbinas apresenta 

uma dependência cúbica da velocidade do vento. A correta caracterização da velocidade 

é de extrema importância. A identificação e caracterização do recurso eólico devem ser 

efetuadas com rigor, visto que é com base nesse estudo que se procede à escolha da 

localização do parque eólico e à correta seleção do modelo de aerogerador a utilizar.  
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3 Sistema Elétrico e Mercados  

Após a segunda guerra mundial, verificaram-se na Europa grandes alterações na 

organização do setor elétrico. Em Portugal, até cerca de 1975, este setor era constituído 

por empresas verticalmente integradas caracterizadas por apresentarem uma posição 

dominante e central no setor, sendo responsáveis por todas as áreas desde a produção, ao 

transporte e à distribuição de energia. A este tipo de organização estavam associados 

alguns inconvenientes tais como o facto de os consumidores não terem a possibilidade de 

escolher a entidade com a qual se pretendiam relacionar, não existindo, portanto, 

ambiente de competição; os níveis tarifários estavam sujeitos a decisões políticas; os 

custos operacionais e de infraestruturas eram muito elevados. [5, 36] 

Até à crise petrolífera que ocorreu nos anos 70, o ambiente económico estabelecido 

era estável. Após a crise, os preços do petróleo aumentaram drasticamente, tendo sido 

criada nova legislação em diversos países, incluindo Portugal, que visava incentivar 

formas de produção independentes de energia, através da construção de pequenos 

aproveitamentos hídricos e eólicos, e da utilização de resíduos combustíveis e processos 

de cogeração. A nova legislação obrigava a EDP a aceitar nas suas redes a energia elétrica 

gerada pelas novas centrais independentes, remunerando-as de acordo com um sistema 

tarifário muito atrativo [5]. Esta medida teve grande importância no sistema 

electroprodutor nacional pois desencadeou um crescimento gradual da potência de base 

renovável instalada que perdura até aos dias de hoje, acompanhada de uma diminuição 

da potência fóssil [13, 37-40]. Conforme a Figura 3.1, a potência instalada de base 

renovável aumentou cerca de 88,7 % desde 2007 [13]. 
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Figura 3.1 - Potências instaladas para a produção de eletricidade. [13] 

A liberalização do setor de eletricidade europeu iniciou-se com a decretação de duas 

Diretivas, 96/92/EC e 2003/54/EC, que tinham em vista a liberalização gradual, mas total 

dos setores de eletricidade e gás, promovendo o aparecimento de competição [5, 8, 36, 

41].  

Ocorreu, portanto, uma desverticalização do setor elétrico em Portugal, que se refletiu 

na criação de novas estruturas empresariais de produção, entidades atuantes na área da 

distribuição de energia elétrica e empresas exploradoras da rede de transporte. Surgiram 

mecanismos de coordenação como os Operadores de Sistema e Operadores de Mercado 

e mecanismos de regulação [5]. Os Operadores de Mercado são a entidade responsável 

pela gestão económica, enquanto os Operadores de Sistema são responsáveis pela gestão 

técnica [42]. Em Portugal, a atividade de regulação é assegurada pela ERSE – Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos e inclui a regulação do setor elétrico e gás natural.  

Em 2001 foi assinado um protocolo de colaboração entre as administrações 

portuguesa e espanhola com o intuito de criarem o Mercado Ibérico de Eletricidade 

(MIBEL), promovendo a integração dos setores elétricos dos dois países [5, 41-44]. 

Todavia, o funcionamento total do MIBEL realizou-se apenas em 1 de julho de 2007. O 

MIBEL permite aos consumidores ibéricos comprar energia livremente e em regime de 

concorrência a qualquer produtor ou comercializador que atue em Portugal ou Espanha 
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[43]. Este mercado garante condições de igualdade de tratamento, transparência e 

objetividade a todos os consumidores [41-44].  

O processo de liberalização permite que o fornecimento de energia elétrica aos 

consumidores finais seja feito através de mecanismos competitivos baseados em dois 

processos distintos:  

 Os consumidores têm acesso a mercados organizados e possuem a 

possibilidade de escolher se compram energia em mercado ou se preferem ser 

fornecidos por companhias de distribuição a tarifas reguladas [8, 42]; 

 Os consumidores podem escolher a entidade fornecedora de energia elétrica 

através de contratos de natureza financeira ou contratos bilaterais, nos quais 

se verifica um relacionamento direto entre o produtor e o cliente ou 

comercializadoras [5, 36]. 

Com a liberalização dos mercados de eletricidade, as atividades de rede, ou seja, a 

Atividade de Distribuição e a Atividade de Transporte estão sujeitas a regulação 

económica. Em Portugal, a Atividade de Transporte encontra-se concessionada à REN - 

Redes Energéticas Nacionais, S.A, exercida em exclusivo e em regime de serviço público 

[5, 41, 42, 45, 46]. A distribuição de eletricidade pode ser dividida em Rede Nacional de 

Distribuição, correspondente à rede em média e alta tensão e a rede de distribuição em 

baixa tensão. A Rede Nacional de Distribuição é explorada apenas por uma 

concessionária do Estado, EDP Distribuição – Energia, S.A. As redes de distribuição em 

baixa tensão são exploradas mediante concessões municipais [41, 45, 47].  

A produção e a comercialização de eletricidade são consideradas atividades livres 

[45], estando sujeitas a concorrência, uma vez que, desta forma, se verifica uma maior 

eficiência na gestão e operação dos recursos [42, 43]. A comercialização está associada a 

um mercado retalhista que se divide em mercado liberalizado e mercado regulado. No 

mercado liberalizado os clientes podem negociar os contratos de energia com um 

comercializador e no mercado regulado estão sujeitos ao pagamento de tarifas de último 

recurso impostas pela ERSE [42, 48, 49]. 
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3.1 Produção elétrica 

Na produção de eletricidade distinguem-se diferentes origens conforme a fonte de 

energia utilizada, das quais se destacam a eólica, hídrica, nuclear, solar e térmica. Quanto 

a esta última, está incluída a queima de substâncias combustíveis tais como o gás natural, 

o fuelóleo e o carvão [50]. De acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, 

a produção de energia elétrica pode ser classificada em Produção em Regime Ordinário 

(PRO) e Produção em Regime Especial (PRE) [5, 45, 50]. A PRO é abrangida por um 

regime jurídico onde não existem incentivos à utilização de recursos endógenos e 

renováveis, ou à produção combinada de calor ou eletricidade [45]. Estão incluídas na 

PRO as centrais térmicas alimentadas a partir de gás natural, fuelóleo e carvão e grandes 

centros electroprodutores hídricos [50, 51]. Estas instalações de produção estão 

geralmente ligadas à Rede Nacional de Transporte (RNT) [51]. Conforme o Decreto-Lei 

n.º 215-A/2012, a PRE engloba a produção de eletricidade através de recursos endógenos, 

renováveis e não renováveis, que beneficiam ou não de regimes jurídicos especiais de 

remuneração [17, 52]. A PRE inclui, por exemplo, tecnologia eólica, solar, térmica 

renovável e pequenas centrais hídricas (capacidade instalada até 10 MW) [38, 50, 53]. A 

energia assim produzida é injetada na rede de transporte ou diretamente injetada na rede 

de distribuição de média e alta tensão [41]. Os produtores de eletricidade em regime 

especial, para além de poderem estabelecer acordos bilaterais e participar no mercado 

organizado, tal como os produtores em regime ordinário, possuem o direito de vender 

diretamente a eletricidade ao Comercializador de Último Recurso (CUR) [40, 42, 45, 53].  

3.2 Rede de transporte 

A atividade de rede de transporte tem como objetivo fornecer eletricidade a todas as 

partes do país sem perdas significativas. A eletricidade é conduzida numa rede interligada 

de MAT (Muito Alta Tensão) e AT (Alta Tensão), por forma a ser entregue a 

distribuidores ou clientes finais [8, 41, 45, 46]. A remuneração da atividade de transporte 

de eletricidade é feita através de tarifas fixas de uso da rede de transporte, determinadas 

pela ERSE [5, 46]. Para o bom funcionamento da rede de transporte, torna-se 

imprescindível a existência de uma Gestão Global do Sistema, efetuada pelo Operador da 

Rede de Transporte (ORT) [46]. Em Portugal, foi incumbido ao ORT a função de 

Operador de Sistema, ficando também responsável pela atividade de coordenação técnica 

[5]. O ORT desempenha o papel de Gestor Técnico Global do Sistema, tendo a função de 
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coordenar a exploração do sistema de transporte, garantindo segurança e continuidade de 

abastecimento de eletricidade [5, 8, 46]. No âmbito desta atividade, está a ser 

desenvolvido um plano de desenvolvimento e investimento, PDIRT-E 2019, que abrange 

os anos de 2020 a 2029. Este plano prevê um aumento da capacidade de geração elétrica, 

especialmente com a entrada em serviço de novos centros electroprodutores, quer de 

produção hidroelétrica, quer de outras fontes renováveis, nomeadamente de solar 

fotovoltaica, em especial no Alentejo e Algarve e de eólica, em zonas onde existe 

potencial por explorar, no centro interior e norte do país. Com os investimentos previstos, 

deseja-se que as situações de congestionamento de interligações diminuam drasticamente 

[54]. 

3.3  Rede de distribuição 

A atividade de distribuição pode ser descrita, segundo o Decreto-Lei n.º 29/2006 de 

15 de fevereiro, como a “veiculação de eletricidade em redes de distribuição de alta, 

média e baixa tensão, para entrega ao cliente, excluindo a comercialização”. Por outras 

palavras, a rede de distribuição é responsável pelo fornecimento de eletricidade entre a 

RNT e os consumidores finais. [5, 47]. A remuneração da atividade de distribuição de 

eletricidade é feita através de tarifas fixas de uso da rede de distribuição, determinadas 

pela ERSE [47]. Os Operadores da Rede de Distribuição (ORD) são responsáveis pela 

exploração, operação, gestão e manutenção da rede de distribuição numa área específica 

[8, 45, 47]. De forma análoga à atividade de transporte, foi desenvolvido um plano de 

desenvolvimento de investimento da rede de distribuição de eletricidade, PDIRD-E 2018, 

para o período 2019-2023. O objetivo deste plano é assegurar a qualidade do serviço, 

através da satisfação das necessidades dos utilizadores da rede. É importante garantir que 

existe coordenação entre a rede de transporte e distribuição, de forma a aumentar a 

capacidade de receção de nova produção renovável, bem como assegurar a segurança e 

abastecimento dos consumidores [55]. 

De forma a garantir acesso eficiente e não discriminatório às redes de distribuição e 

transporte, é necessário garantir a independência dos operadores das respetivas redes. 

Devem ser estabelecidas estruturas independentes de gestão entre ORD, ORT e entidades 

produtoras ou fornecedoras de energia [8, 41].  
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3.4 Comercialização 

A comercialização pode ser entendida como a atividade que envolve a compra e venda 

de energia elétrica [45]. Esta área permite o relacionamento direto com os consumidores, 

sendo a última etapa no processo de fornecimento de eletricidade. Com a liberalização do 

setor elétrico, a comercialização tornou-se uma atividade aberta a agentes de mercado 

[56].  

Os comercializadores estão autorizados a comprar e vender eletricidade livremente, 

adquirindo-a aos produtores no mercado grossista e vendendo-a aos clientes. Estes 

possuem acesso garantido às redes de transporte e distribuição de eletricidade, desde que 

cumpram com o pagamento de tarifas reguladas. Os consumidores podem, mediante 

condições de mercado, escolher livremente o comercializador com o qual se pretendem 

relacionar. De forma a assegurar a proteção dos consumidores, surge o CUR, o qual tem 

o dever de fornecer eletricidade a todos os consumidores, principalmente os mais frágeis 

ou economicamente vulneráveis. Esta entidade atua sempre que o mercado não está a 

funcionar com a melhor eficiência [41, 45, 56]. Em Portugal, o papel do CUR é 

assegurado pela SU ELETRICIDADE, que garante a prestação universal do fornecimento 

de eletricidade e proteção de clientes. Os comercializadores de eletricidade adquirem 

energia elétrica em regime de mercado e o CUR em mercado regulado [40].  

3.5  Mercado em bolsa 

Em Portugal, durante a restruturação do setor elétrico, os comercializadores surgiram 

como agentes de mercado. Uma das formas de relacionamento entre produtores e 

comercializadores ou clientes elegíveis é através de mercados organizados. Este tipo de 

mercados está associado a um horizonte temporal de curto prazo e pode ser definido como 

o mercado grossista de energia elétrica [5]. O objetivo do mercado é igualar a produção 

ao consumo através de apostas comunicadas pelas entidades produtoras e pelos 

comercializadores ou consumidores [5, 24, 42, 57]. Uma vez que a eletricidade ainda não 

pode ser armazenada, é de extrema importância que a produção iguale a demanda, de 

forma a evitar desperdícios [36, 41, 42].  

O mercado grossista do MIBEL encontra-se dividido em [41, 42]:  

 Mercados de contratação a prazo, os quais envolvem transações de energia 

com entrega posterior ao dia seguinte da contratação; 
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 Mercados spot de contratação à vista, o qual pode ser dividido numa 

componente de contratação diária, os mercados diários, e uma componente de 

contratação intradiária, formada pelos mercados intradiários e mercado 

contínuo [57]; 

 Mercado de serviços de sistema os quais efetuam ajustes para garantir a 

existência de equilíbrio entre a produção e consumo; 

 Mercados de contratação bilaterais. 

3.5.1 Mercado de contratação a prazo  

Os mercados organizados a prazo englobam transações de energia com entrega 

posterior ao dia seguinte da contratação, de liquidação por entrega física ou financeira 

[42]. Neste tipo de mercados são negociados contratos de compra e venda de energia para 

um horizonte temporal futuro. Estes contratos podem ser semanais, mensais, trimestrais 

ou anuais [24, 42]. Os participantes deste mercado têm como objetivos a cobertura de 

riscos e a especulação, sendo que quanto maior for a liquidez associada a este mercado, 

melhor será a cobertura de riscos proporcionada [24, 42, 58].  

A OMIP, juntamente com a OMIClear, são as instituições responsáveis pela gestão 

do Mercado de Derivados do MIBEL, disponibilizando para o efeito uma plataforma de 

negociação para produtos energéticos [42, 59, 60]. A OMIP disponibiliza vários tipos de 

contratos: futuros, Forward, Swaps e Opções, sendo os contratos de futuros os mais 

utilizados [24, 42, 60, 61].  

Os futuros dividem-se em dois períodos: período de negociação e período de entrega. 

Apresentam a característica de os lucros e as perdas serem calculados e liquidados 

diariamente, o chamado mark-to-market. O cálculo da liquidação financeira baseia-se na 

diferença entre o preço de referência à vista e o preço de referência negociado no último 

dia de negociação. [62] 

O mercado a prazo apresenta um funcionamento diário, respeitando o calendário 

definido e publicado pela OMIP. Por sua vez, a OMIClear é a entidade responsável pela 

compensação de operações a prazo e pela gestão do sistema de liquidação. Esta instituição 

assume a posição de contraparte central e de sistema de liquidação das operações 

realizadas no mercado. [24, 42, 59].  
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3.5.2 Mercado diário  

Os mercados diários têm a particularidade de funcionarem no dia anterior àquele a 

que correspondem as ofertas de compra e venda. O intervalo de tempo de um dia é 

discretizado em 24 intervalos de 1 hora. Para cada intervalo de tempo referido, os agentes 

de mercado devem apresentar as suas propostas de compra e venda, indicando, no caso 

da oferta, o preço mínimo de venda, o nó de injeção e a disponibilidade de produção. Do 

lado da procura, é necessário referir o preço máximo de compra, a energia pretendida e o 

nó onde se realizará a absorção. Após o período de negociações, obtêm-se 24 despachos 

económicos referentes a cada hora [5, 24, 57]. O mercado diário fecha às 10 horas do dia 

anterior à data de fornecimento, sendo que os resultados são conhecidos às 11 horas de 

Portugal, ou 12:00 CET [42, 57]. É, precisamente, a esta hora que se realiza a sessão do 

mercado diário em toda a Europa, onde se estabelecem os preços e quantidade de energia 

para as 24 horas do dia seguinte. No caso particular de Portugal e Espanha, os agentes 

compradores e vendedores apresentam as suas propostas através do OMIE [57]. 

O Operador de Mercado e Operador de Sistema têm a função de garantir a correta 

coordenação da exploração do sistema elétrico. O Operador de Sistema é responsável pela 

análise de possíveis restrições técnicas originadas pelo processo de encontro entre o 

mercado diário e os contratos bilaterais [42, 63]. Por sua vez, o Operador de Mercado é 

responsável pela administração do mercado, recebendo as propostas de compra e venda 

para o dia seguinte, efetuadas pelos agentes participantes, os quais incluem produtores, 

comercializadores, consumidores e intermediários financeiros. Após a receção das 

propostas, estas devem ser organizadas através da construção das curvas de oferta de 

compra e de venda, como se observa na Figura 3.2 [5, 42]. 
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Figura 3.2 - Funcionamento do mercado organizado. [5] 

As ofertas de venda são organizadas por ordem crescente de preços, contrariamente 

às propostas de compra, as quais são dispostas por ordem decrescente. 

As centrais nucleares e a PRE encontram-se, normalmente, na zona inferior da curva, 

uma vez que apresentam baixo custo de oportunidade [42]. A PRE está, ainda, associada 

a baixos custos de operação, levando à possibilidade de licitação no mercado com preços 

muito baixos ou mesmo zero [64]. As centrais hídricas de albufeira costumam situar-se 

na zona mais alta da curva, visto que apresentam um custo de oportunidade elevado em 

função do preço que pretendem receber. No entanto, as centrais hídricas de fio-de-água, 

por incapacidade de armazenamento, surgem na zona baixa da curva. Na zona intermédia 

da curva de oferta, situam-se as centrais a gás natural de ciclo combinado e as centrais 

térmicas a carvão, dispostas de acordo com os seus rendimentos e contratos de 

fornecimento de combustível.  

Na parte mais elevada da curva de procura encontram-se as propostas de compra 

relativas aos fornecimentos regulados. A zona média e baixa da curva é caracterizada 

pelos comercializadores que fornecem no mercado livre e pelo consumo correspondente 

às centrais hídricas com bombagem [42].  

A interseção das duas curvas em cada hora corresponde ao Preço de Mercado, o qual 

representa o preço de equilíbrio do mercado. As ofertas de compra e venda que se 

encontram à direita da Quantidade Negociada não são aceites, visto que o preço das 

ofertas de compra não é superior ao preço das ofertas de venda ainda não despachadas [5, 
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42]. As ofertas de compra e venda são aceites segundo a sua ordem de mérito económico 

e tendo em conta a capacidade de interligação disponível entre as zonas de preço [57]. 

Verifica-se que, para uma determinada hora do dia, se a capacidade de interligação for 

suficiente de forma a permitir o fluxo de eletricidade negociada, o preço de eletricidade 

é o mesmo em ambas as zonas. Contudo, se nessa hora a interligação estiver saturada, o 

preço será diferente em cada uma das zonas [5, 57]. A existência de valores finitos para 

a capacidade de transmissão das linhas origina uma dispersão geográfica dos preços 

marginais, levando a um excesso na remuneração paga pelas cargas quando comparada 

com a que é atribuída aos produtores. Este excesso é atribuído às entidades proprietárias 

da rede de transmissão [5]. 

Sendo o MIBEL um mercado de eletricidade partilhado por Portugal e Espanha, 

torna-se fulcral a verificação do trânsito transfronteiriço de energia, tendo em conta as 

capacidades de interligação comercialmente disponíveis. Em caso de congestionamento, 

os mercados entre os dois países separam-se e passam a operar individualmente, 

ocorrendo o market splitting ou separação de mercados. O market splitting é também 

utilizado na organização estrutural da produção em cada uma das áreas, ou em situações 

de insuficiência das capacidades de interligação ou comportamento dos agentes [24, 42, 

49]. Deste mecanismo resultam preços de equilíbrio diferentes para cada zona, portuguesa 

e espanhola, sendo que os preços superiores estão associados ao país importador e os 

inferiores ao país exportador [24, 42]. De forma a diminuir a ocorrência do market 

splitting, pretende-se minimizar as situações de congestionamento através da entrada em 

serviço de novas linhas de interligação e através do aumento da produção nas redes de 

distribuição [24, 49]. 

3.5.3 Mercado intradiário 

O mercado intradiário surge como complemento do mercado diário, tendo como 

objetivo proporcionar uma adequação mais precisa e próxima do tempo real entre a oferta 

e a procura do que aquela que é possibilitada pelo mercado diário. O mercado intradiário 

corrige desajustes que possam resultar das etapas de programação do mercado diário [24, 

42]. Existe uma grande flexibilidade associada à operação dos agentes, sendo permitido 

aos produtores também a compra de energia e aos comercializadores a venda [42]. 
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Este mercado é constituído por seis sessões com diferentes horizontes de 

programação, realizando-se em cada uma delas uma correspondência marginal entre a 

oferta e a procura [24, 42, 49, 57, 65]. Na Tabela 3.1, encontram-se os horários relativos 

à abertura, encerramento e período de programação das 6 sessões intradiárias do MIBEL.  

Tabela 3.1 - Abertura, encerramento e período horário de programação das sessões intradiárias. [65] 

Dentro da contratação intradiária, surge o mercado intradiário contínuo, também 

chamado de acoplamento único intradiário. Este mercado, à semelhança do intradiário, 

permite aos agentes de mercado gerir possíveis desequilíbrios de energia. As duas grandes 

diferenças entre estes dois mercados assentam no facto de [57, 65]: 

 o mercado contínuo, para além do acesso à liquidez do mercado a nível local, 

permite ainda acesso à liquidez disponível nos mercados de outras zonas da 

Europa, desde que haja capacidade de transporte transfronteiriço disponível 

entre as zonas em questão;  

 o ajuste pode ser realizado até uma hora antes da entrega de energia. 

O objetivo do mercado contínuo passa por simplificar o comércio de energia entre as 

várias zonas da Europa, aumentando a eficiência global das transações efetuadas nos 

mercados intradiários [57, 65].  

 

 Sessão 1 Sessão 2 Sessão 3 Sessão 4 Sessão 5 Sessão 6 

Abertura da 

sessão 

13:00 

 

16:00 20:00 00:00 03:00 08:00 

 

Encerramento 

da sessão 

14:00 16:50 20:50 00:50 03:50 08:50 

Período 

horário de 

programação 

24 horas 

(00-23 

D+1) 

28 horas  

(20-23 y    

00-23 D+1) 

 

24 horas 

(00-23 

D+1) 

20 horas 

(04-23) 

17 horas 

(07-23) 

12 horas 

(12-23) 
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3.5.4 Mercado de Serviços de Sistema 

O mercado de serviços de sistema está relacionado com a aquisição de produtos para 

além da energia ativa, ou seja, é responsável pela contratação de regulação secundária e 

pela reserva de regulação ou reserva terciária [24, 49]. Uma vez que os sistemas de 

energia elétrica em corrente alternada funcionam com frequência e tensão constantes, a 

regulação torna-se uma atividade necessária para assegurar a estabilidade destas 

grandezas [24]. Os serviços de sistema são serviços complementares responsáveis pela 

qualidade, fiabilidade, estabilidade, continuidade e segurança da operação do sistema 

elétrico [24, 49, 66]. Estes requisitos são garantidos através do controlo de frequência e 

potência ativa, o controlo de tensão e potência reativa. Os serviços em Portugal podem 

ser divididos em serviços obrigatórios, que não são remunerados, e serviços 

complementares, os quais são passíveis de remuneração [24, 42, 66]. 

A operação do mercado de serviços de sistema está ao encargo da REN, a qual 

assegura a contratação e liquidação, de forma a garantir um equilíbrio entre produção e 

consumo de energia [24, 67].  

3.5.5 Contratos bilaterais 

Os contratos bilaterais surgem como forma de contornar algumas situações 

indesejadas ocorrentes nos mercados organizados. O objetivo dos contratos bilaterais 

passa por diminuir o risco inerente ao funcionamento dos mercados a curto prazo e 

atribuir aos consumidores a capacidade de escolher o fornecedor com o qual se pretendem 

relacionar [5, 49, 68, 69].  

Com a celebração de um contrato bilateral, uma das partes responsabiliza-se por 

colocar energia elétrica na rede e a outra a recebê-la, de acordo com os preços e condições 

estabelecidos no contrato [69, 70]. Os preços fixos finais da eletricidade são definidos 

tendo em conta os preços de compra, custos das perdas, preços dos serviços de sistema e 

os custos de apoio à produção renovável. Os contratos bilaterais funcionam como 

estabilizadores dos preços de mercado. No entanto, existem sempre riscos associados ao 

estabelecimento de preços fixos, tais como erros de previsão, estimativas erradas de 

produção ou consumo e a instabilidade dos preços das matérias-primas, que fazem com 

que, por vezes, o preço acordado no contrato possa ser superior ou inferior ao preço do 

mercado em bolsa [49, 68, 69]. Sempre que o preço do mercado for inferior ao preço 
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estabelecido no contrato bilateral, o comprador é prejudicado pois está a pagar uma 

quantia superior. Caso o preço do mercado seja superior ao preço acordado no contrato, 

o produtor é prejudicado uma vez que vende a energia mais barata [68].  

Os contratos bilaterais são uma forma de assegurar a proveniência da eletricidade 

vendida (quando o comprador é retalhista) ou consumida (quando o comprador é o 

consumidor final). Atualmente, é cada vez mais comum as grandes corporações 

negociarem contratos bilaterais com produtores que utilizam fontes renováveis, como 

forma de garantir que a eletricidade que consomem é “verde”.  

Apesar de os termos dos contratos bilaterais poderem ser negociados livremente, as 

quantidades a serem transacionadas necessitam de respeitar os limites físicos do sistema. 

O Operador de Sistema é responsável pela aprovação do contrato, de modo a garantir o 

cumprimento de todos os parâmetros técnicos de segurança no abastecimento de energia 

e congestionamento de rede. Este deve receber informação de natureza técnica acerca do 

nó de injeção e absorção, da potência prevista e dos volumes definidos nos intervalos do 

contrato. Caso a rede não tenha capacidade para suportar a energia solicitada, o Operador 

de Sistema tem o direito de reduzir ou até cancelar o volume de energia do contrato [5, 

24, 42, 68-70].  

3.5.6 Modelos mistos 

Na maioria dos países onde ocorreu a liberalização do sistema elétrico, é utilizado o 

modelo misto. Este modelo combina, em simultâneo, o mercado centralizado em bolsa e 

o mercado de contratação bilateral [5, 49, 68, 69]. 

O modelo misto tem a vantagem de proporcionar mais opções de compra e venda de 

eletricidade aos agentes de mercado. Dependendo das necessidades e opções mais 

vantajosas, os consumidores e comercializadores possuem o direito de escolher se 

preferem adquirir energia em bolsa, ao valor de mercado, ou se preferem estabelecer 

contratos bilaterais com um produtor. Em todo o caso, os preços acordados nos contratos 

bilaterais são fortemente influenciados pelos preços obtidos no mercado centralizado [5, 

49, 68, 69]. 

O modelo misto permite uma tendência geral de redução de preços, visto que se 

verifica um aumento da concorrência [49]. 
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3.6  Remuneração da produção de parques eólicos 

A remuneração da atividade de produção de energia em regime especial pode ser 

efetuada de acordo com os seguintes regimes [53]:  

 Regime geral, no qual os produtores de eletricidade vendem a sua energia em 

mercados organizados ou através do estabelecimento de contratos bilaterais 

com clientes finais ou comercializadores; 

 Regime de remuneração garantida, em que a eletricidade que é produzida é 

diretamente entregue ao CUR, contra o pagamento da remuneração atribuída 

ao centro eletroprodutor.  

Portugal é dos países da Europa que apresenta maior incorporação de energia de base 

eólica no mix de eletricidade. Isto deve-se, em larga escala, às políticas de incentivo 

nacionais e europeias à geração renovável, tendo levado a um crescimento significativo 

da capacidade de produção de base eólica [24, 64]. As tarifas bonificadas, ou tarifas feed-

in, permitem uma remuneração da totalidade da energia produzida, possibilitando aos 

promotores a recuperação dos valores investidos [71]. Estas tarifas representam uma 

remuneração que é garantida aos produtores em regime especial, através de um direito de 

venda de toda ou parte da energia produzida ao CUR, sendo os preços estabelecidos 

administrativamente. Os custos associados a esta compra refletem-se nas tarifas pagas 

pelo consumidor final. Mesmo que a PRE não participe diretamente no mercado, tem 

influência no preço de encontro, uma vez que tem impacto no volume da oferta de compra 

[24, 38, 42]. 

Em Portugal, o regime de remuneração da PRE tem sofrido alterações ao longo dos 

anos, relacionadas, sobretudo, com a necessidade de adaptação ao mercado liberalizado 

e com a limitação à aplicação do regime remuneratório [24, 72]. De acordo com o 

Decreto-Lei nº 33-A/2005, as tarifas bonificadas para as centrais eólicas eram garantidas 

durante 15 anos, desde o início do fornecimento de energia à rede ou até a instalação 

atingir a capacidade máxima de injeção na rede, que correspondia a 33 GWh. Uma vez 

atingido um dos dois requisitos, a eletricidade produzida e entregue à rede passa a ser 

remunerada segundo os preços de mercado [24, 73]. 

Mais tarde, o Decreto-Lei nº 215-B/2012 introduziu novas alterações no regime 

remuneratório de produção de eletricidade em regime especial. Para além da política de 

incentivo já existente, passa também a contemplar um regime remuneratório geral, que 
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inclui a participação em mercados organizados e o estabelecimento de contratos bilaterais 

com clientes finais ou comercializadores. Contudo, o regime de remuneração garantida, 

para além da necessidade da licença de produção e exploração, ficou também dependente 

da atribuição de reserva de capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público 

(RESP), a qual é atribuída mediante procedimento de concurso de iniciativa pública [24, 

74]. Segundo o referido decreto, surge o facilitador de mercado, que desempenha a função 

de agregador da produção. Esta figura é responsável por adquirir energia aos produtores 

em regime especial segundo o regime remuneratório geral, colocando-a mais tarde em 

mercado [24, 53, 74].  

O Decreto-Lei nº35/2013 estabeleceu que após o término do período de remuneração 

inicial garantida, os titulares dos centros electroprodutores eólicos têm a possibilidade de 

aderir a um regime remuneratório alternativo, durante um período adicional de cinco ou 

sete anos. A adesão a este regime implica o pagamento de uma compensação anual ao 

Serviço Elétrico Português (SEN), de forma a contribuir para a sua sustentabilidade [24, 

75]. Findo este período adicional, os produtores passam a ser remunerados segundo o 

regime geral, tendo ainda acesso a um mecanismo de transação de certificados verdes, 

que simbolizam o valor da componente ambiental da energia renovável [24, 76].  

3.7 Impacto da Eólica no MIBEL  

Comparando o MIBEL com outros mercados europeus, conclui-se que Portugal e 

Espanha detêm das percentagens mais elevadas de PRE com remuneração garantida no 

volume de eletricidade comercializado. Na Figura 3.3, verifica-se que apenas a 

Dinamarca regista uma percentagem superior à de Portugal e Espanha [17]. 
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Figura 3.3 - Impacto da PRE com remuneração garantida na energia total gerada. [17] 

É interessante analisar de que forma a PRE, em particular a produção de base eólica, 

influencia os preços do mercado diário do MIBEL. Estudos estatísticos [17, 64, 68] 

mostram que existe uma relação inversa entre a produção de base eólica e o preço do 

mercado diário, ou seja, quanto maior for o impacto da PRE na satisfação da procura, 

menor é o preço formado no mercado diário. O inverso também se verifica, na medida 

em que o menor peso da PRE no abastecimento da procura se reflete num aumento do 

preço gerado no mercado diário.  

Efetuando uma análise entre o preço de mercado e a produção de base renovável 

(Figura 3.4), conclui-se que esta leva a uma diminuição considerável dos preços da 

eletricidade no mercado grossista [12, 14, 77]. 

 

Figura 3.4 - Correlação entre preço de mercado, consumo de eletricidade e produção renovável (jun-

2017 a jun-2019). [12] 
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A maior incorporação de fontes renováveis resulta numa acentuada descida dos 

preços da eletricidade [12, 14, 24, 77] fenómeno conhecido como “Efeito da Ordem de 

Mérito”. Isto deve-se ao facto de, a produção renovável ter a capacidade de apresentar 

ofertas de venda muito próximas de zero, uma vez que apresenta baixos custos marginais 

de produção, nomeadamente custos de operação e manutenção [18, 64, 68]. Recorrendo 

à comparação efetuada na secção 2.1 relativamente a janeiro de 2019 e janeiro de 2020, 

verifica-se um incremento de 13,5% de energia renovável no mix elétrico de um ano para 

o outro. Este incremento refletiu-se no preço médio horário do MIBEL de janeiro de 2020, 

que registou uma descida de cerca de 35% relativamente ao mesmo mês do ano anterior 

[14]. 

A geração de base renovável, em particular a eólica, está associada a uma maior 

volatilidade dos preços do mercado, devido à sua elevada variabilidade temporal. Deste 

modo, é necessário que haja um maior grau de flexibilidade por parte das centrais de 

geração, de forma a contornar este inconveniente [17, 24, 64, 68].  
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4  Previsão de Produção e Preços 

Neste capítulo será abordada a problemática da variabilidade do recurso e da geração 

de base eólica, bem como os métodos de previsão da produção e de preços da eletricidade. 

Devido ao sucessivo crescimento da energia de base eólica que se tem verificado por 

todo o mundo, torna-se importante a previsão do comportamento do vento e da energia 

elétrica gerada a partir da sua conversão. A variabilidade do vento aumenta 

significativamente o grau de incerteza associado à geração elétrica, colocando inúmeros 

desafios ao mercado de eletricidade [19, 22, 64, 68, 78, 79]. Efetuando uma comparação 

entre a variabilidade da eólica com a de outras tecnologias PRE, Figura 4.1, constata-se 

que esta tecnologia é a que apresenta um caráter mais intermitente [17]. 

 

Figura 4.1 - Evolução da oferta eólica e outras tecnologias PRE em Portugal. [17] 

A volatilidade associada ao recurso eólico traduz-se em problemas relacionados com 

a participação dos parques no mercado de eletricidade, garantia de abastecimento, gestão 

operacional dos parques eólicos e gestão da Rede Elétrica [80]. O Operador de Sistema é 

encarregue de aumentar a reserva de potência, de acordo com o aumento da produção de 

base eólica, garantindo o bom funcionamento do sistema elétrico [19, 22, 68, 78]. Para 

além disso, o Operador de Sistema baseia-se nas previsões de produção de base eólica 

para a verificação da viabilidade de injeção de potência num determinado nó [68, 79]. A 

energia eólica desempenha um papel importante na determinação dos preços horários e 

diários de eletricidade, pelo que variações na estimativa da produção de base eólica 

influenciam diretamente os preços de mercado. A previsão desta energia surge como 
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forma de lidar e atenuar as incertezas associadas ao recurso eólico [68, 78-80]. O 

aprimoramento de métodos de previsão de energia eólica apresenta tanto vantagens 

económicas quanto técnicas. 

4.1 Previsão da Produção 

A previsão da produção é fortemente influenciada pela variabilidade do vento, uma 

vez que a dificuldade de previsão aumenta com a variabilidade do recurso [17, 35]. Na 

Figura 4.2 está representado um indicador que resulta da divisão entre a eletricidade de 

base eólica produzida e a prevista, em Portugal. As previsões foram efetuadas pela EDP 

SU (Continental).  

 

Figura 4.2 - Comparação entre a energia real produzida e a energia prevista da eólica em Portugal. 

[17] 

Nos anos de 2011 e 2012, as previsões foram inferiores à energia real produzida. 

Verificou-se o oposto nos anos de 2013 e 2014, sendo que as previsões ficaram acima da 

energia real produzida. O ano de 2015 foi caracterizado por previsões da produção 

similares aos valores de energia real produzida por esta tecnologia [17]. Apesar das várias 

incertezas associadas às previsões da produção, os modelos de previsão pretendem 

minimizar os impactos da variabilidade do vento na gestão da produção, transporte e 

distribuição de sistemas elétricos, bem como na flutuabilidade dos mercados de 

eletricidade [35, 80]. 
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4.1.1 Horizontes temporais de previsão 

Os métodos de previsão são desenvolvidos tendo em conta um determinado horizonte 

temporal, que se define como o período para o qual se realizará a previsão da geração 

eólica [78]. A previsão da produção pode ser classificada em: 

 Previsões de muito curto prazo, horizonte temporal desde alguns segundos até 

6 horas. Este tipo de previsões está associado a situações de participação no 

mercado intradiário, gestão operacional dos parques e gestão de unidades 

convencionais rápidas que participam nos serviços auxiliares de sistema [35, 

78, 80];  

 Previsões de curto prazo, horizonte temporal desde o muito curto prazo até 48 

ou 72 horas. Estas previsões são maioritariamente utilizadas para participação 

no mercado diário [35, 78, 80]. São também úteis em situações relacionadas 

com a gestão da rede elétrica e despacho das unidades geradoras [80]; 

 Previsões de médio prazo: o horizonte temporal vai desde o curto prazo até 7 

ou 10 dias. Estas previsões são vantajosas no planeamento de ações de 

operação e manutenção [78, 80], bem como na definição de estratégias de 

participação no mercado de eletricidade [80]; 

 Previsões de longo prazo, horizonte temporal desde o médio prazo até alguns 

anos [35, 80]. Este tipo de previsões é particularmente interessante para a 

estimativa do recurso eólico e para o estudo da viabilidade técnico-económica 

dos investimentos em parques eólicos [19, 80]. O planeamento da RNT 

depende deste tipo de previsões, nomeadamente a nível da nova capacidade 

de produção, em especial de base renovável, que se pretende ligar às redes [46, 

80]. 

4.1.2 Modelos de Previsão 

Os modelos de previsão sofreram uma evolução ao longo dos tempos, passando por 

etapas notáveis, que vão desde a previsão de eventos extremos até aos modelos de 

previsão de longo termo [80]. Os modelos de previsão podem ser divididos em modelos 

físicos, modelos estatísticos e modelos híbridos [19, 22, 78-80].  
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4.1.2.1 Modelos Físicos 

Os modelos físicos são os mais utlizados para horizontes temporais de curto e médio 

prazo [19, 79]. A previsão da produção baseia-se na descrição do fluxo de ar no local do 

parque eólico e nas curvas de potência fornecidas pelos fabricantes dos aerogeradores ou 

obtidas através de históricos de séries temporais [19, 22, 78].  

Estes modelos baseiam-se nas leis físicas para obtenção das previsões, ou seja, as 

previsões são efetuadas tendo por base a modelação do escoamento do fluido ar, 

considerando a presença de obstáculos, rugosidade e orografia do terreno [19, 35, 79, 80]. 

Para prever as condições meteorológicas, recorre-se a modelos do tipo Numerical 

Weather Prediction (NWP), que se baseia em programas computacionais para simular o 

comportamento da atmosfera. Estes modelos resolvem sistemas complexos de equações 

matemáticas baseadas em leis físicas, de modo a obter previsões do estado da atmosfera, 

tendo em conta certas condições iniciais [35, 79].   

De forma a converter as previsões da velocidade do vento em previsões de potência, 

recorrendo à curva fornecida pelo fabricante, é necessário efetuar um processo de 

downscaling, Figura 4.3, de forma a aumentar a resolução espacial e temporal da previsão 

da velocidade de vento obtida pelo modelo NWP e adaptá-la às condições do local [35, 

78]. Para isso, recorre-se a modelos de micro e meso-escala [22, 35]. Os modelos de 

meso-escala apresentam uma resolução regional e são importantes para a previsão de 

fenómenos meteorológicos regionais tais como brisas marítimas e brisas terrestres. 

Comparativamente com os modelos globais, estes apresentam uma melhor resolução 

[78]. Os modelos de micro-escala utilizam modelos Computacional Fluid Dynamics 

(CFD), que fornecem informação mais precisa acerca do vento ao nível das turbinas. 

Estes modelos têm em conta uma descrição completa do local do parque eólico [35, 78].  
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Figura 4.3 - Processo de downscaling. [80] 

Para a obtenção de previsões do perfil de ventos local, é necessário combinar, através 

de modelos estatísticos, as previsões meteorológicas obtidas com dados de vento 

recolhidos localmente [19, 35].  

Seguidamente, utilizam-se modelos de curva de potência, que consistem em transpor 

os valores de velocidade de vento obtidos em valores de potência elétrica, recorrendo à 

curva característica de cada aerogerador [22, 35, 78]. 

Para a obtenção final das previsões de potência, os modelos físicos recorrem à 

integração de modelos estatísticos, Model Output Statistics (MOS), por forma a reduzir 

os erros sistemáticos [35, 78]. Na Figura 4.4, é possível observar as etapas que constituem 

este tipo de modelos.  
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Figura 4.4 - Principais etapas dos modelos físicos. [35, 78] 

4.1.2.2 Modelos Estatísticos 

Os modelos estatísticos consistem em encontrar relações entre previsões 

meteorológicas e medições históricas e em tempo real do parque [19, 35, 78-80]. Estes 

modelos combinam dados de previsões obtidos pelo NWP, tais como velocidade, direção 

e temperatura, com dados medidos no local do parque eólico, como potência, velocidade 

e direção do vento. Na Figura 4.5 estão representados os principais passos constituintes 

destes modelos. Os modelos estatísticos apresentam a particularidade de permitirem obter 

diretamente as estimativas de potência gerada [35, 78]. 
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Figura 4.5 - Principais etapas dos modelos estatísticos. [35, 78] 

Os modelos estatísticos apresentam a grande vantagem de não necessitarem de 

modelação física, sendo, por isso, considerados modelos mais rápidos e fáceis do que os 

modelos físicos [35, 79].  

Os modelos estatísticos subdividem-se em [79]:  

 Séries Temporais, maioritariamente, utilizadas em previsões de muito curto 

prazo [78, 79]. De entre estas séries, salientam-se os modelos 

autorregressivos, Auto-Regressive Moving Average (ARMA), para a obtenção 

de valores futuros de velocidade do vento e potência [79];  

 Modelos baseados em inteligência computacional [35, 78], como redes 

neuronais, que recorrem a dados passados, de modo a estabelecer uma relação 

entre as variáveis de entrada e a de saída – velocidade do vento. Geralmente, 

as previsões obtidas através de redes neuronais são mais precisas do que 

aquelas que são obtidas por séries temporais, apresentando menores erros de 

previsão [79]. 

4.1.2.3 Modelos Híbridos  

Os modelos híbridos caracterizam-se por combinarem previsões provenientes de 

modelos físicos e estatísticos [78-80]. Estes modelos são, em geral, considerados mais 

exatos, uma vez que combinam a precisão das séries temporais para previsões de muito 

curto prazo e as previsões para horizontes temporais mais alargados obtidas através de 

modelos físicos. A Figura 4.6 representa a estrutura dos modelos híbridos. 
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Figura 4.6 - Principais etapas dos modelos híbridos. [78] 

A escolha do ou dos modelos de previsão mais adequados irá depender do horizonte 

temporal pretendido e do momento em que as previsões serão efetuadas, bem como da 

localização do parque eólico, devido a várias razões tais como diferentes tipos de relevo, 

diferentes padrões de velocidade do vento e diferentes fatores atmosféricos (temperatura, 

humidade e pressão). Os modelos de previsão desenvolvidos para um determinado local 

poderão não funcionar noutras localizações [78, 79]. 

4.1.3 Avaliação dos Modelos de previsão 

A avaliação do desempenho dos modelos de previsão pode ser efetuada com base nos 

modelos de referência ou através da análise de erros de previsão.  

A performance dos sistemas de previsão é fortemente dependente de certas 

características, que devem ser tidas em conta no momento de avaliação do desempenho 

dos modelos. De entre essas características fazem parte [78]: 

 Complexidade do terreno; 

 Dimensão do parque eólico, capacidade instalada, número de turbinas e 

disposição de turbinas; 

 Localização geográfica do parque; 
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 Qualidade das medições efetuadas; 

 Tipo de modelo meteorológico utilizado, modelo global, modelo de micro ou 

meso-escala; 

 Tipo de modelo de previsão utilizado, físico, estatístico ou híbrido; 

 Condições climáticas do local.  

4.1.3.1 Modelos de Referência 

Os modelos de referência podem ser utilizados para comparar o desempenho dos 

modelos de previsão. Na previsão da produção eólica, os modelos de referência utilizados 

são denominados de modelos de persistência [35, 78], métodos simples que se baseiam 

na probabilidade de o vento (velocidade e direção) ou potência, num determinado 

momento futuro, serem os mesmos de quando a previsão foi feita [35, 78, 79]. Estes 

métodos apresentam boa precisão para horizontes de muito curto prazo e curto prazo [78, 

79]. 

4.1.3.2 Erros de Previsão 

Aos modelos de previsão está sempre associado um fator de incerteza, pelo que, 

nenhum método pode ser considerado exato [78]. O desempenho de um sistema de 

previsão pode ser avaliado através de indicadores estatísticos. De uma forma geral, o erro 

associado ao modelo de previsão caracteriza-se pela diferença entre o valor previsto e o 

valor medido [17, 35, 78]. O erro pode ser dividido em duas componentes: Erro 

Sistemático e Erro Aleatório. O Erro Sistemático pode ser avaliado através do modelo de 

Bias, enquanto que o erro aleatório é, normalmente, avaliado segundo dois critérios: 

Mean Absolute Error (MAE) e Root Mean Square Error (RMSE) [35, 78]. Outra forma 

de quantificar a precisão de um sistema de previsão é através da percentagem do erro 

médio absoluto, o Mean Absolute Percentage Error (MAPE). De forma a comparar 

resultados obtidos entre dois ou mais parques eólicos distintos, é necessário que o erro 

não dependa do tamanho do parque. Deste modo, efetua-se uma normalização dos erros 

de previsão, dividindo-os pela capacidade instalada ou pela produção média, dando 

origem ao Normalized Mean Absolute Error (NMAE) e ao Normalized Root Mean 

Square Error (NRMSE) [78].  
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Os erros de previsão dependem do horizonte temporal, no sentido em que, à medida 

que o horizonte temporal aumenta, a percentagem de erro aumenta também. 

Os erros de previsão têm vindo a diminuir ao longo dos anos, à medida que vão 

surgindo técnicas de previsão mais precisas, conjugado com o avanço tecnológico dos 

computadores e software, para além da melhoria significativa que se tem verificado nos 

modelos de previsão meteorológica global.  

4.2 Previsão de Preços  

O consumo de eletricidade é dependente do clima e do ciclo das atividades 

comerciais. Visto que o armazenamento de energia elétrica ainda não é economicamente 

viável, é necessário que haja um equilíbrio constante entre produção e consumo. Estes 

fatores, associados ao aumento da integração da geração de base renovável e a 

modernização de redes elétricas, nomeadamente a expansão da capacidade de 

interligação, contribuem para a volatilidade de preços associada ao mercado de 

eletricidade [81-83]. Esta volatilidade está relacionada com a formação de picos, 

mudanças extremas e imprevisíveis no preço de mercado [83, 84]. A previsão de preços 

torna-se fundamental para o planeamento e operações dos sistemas de energia. A 

capacidade de prever preços com alguma precisão, permite ao gerador de eletricidade 

ajustar estratégias de oferta, bem como organizar o horário de produção e consumo, de 

forma a reduzir os riscos e a maximizar os seus lucros nas negociações do dia seguinte 

[81, 84]. 

4.2.1 Horizontes Temporais de Previsão 

À previsão de preços de eletricidade estão, normalmente, associados três horizontes 

temporais [84]:  

 Previsões de curto prazo, constituídas por previsões desde alguns minutos até 

alguns dias, de extrema importância para operações do mercado diário;  

 Previsões de médio prazo, desde alguns dias até alguns meses. Estas previsões 

são, preferencialmente, utilizadas em operações de gestão de risco e para 

determinação do valor de derivados financeiros; 

 Previsões de longo prazo, desde alguns meses até alguns anos. O objetivo 

destas previsões é analisar e planear a rentabilidade de investimentos;  
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4.2.2 Modelos de Previsão 

Várias abordagens têm sido desenvolvidas com o intuito de analisar e prever os preços 

de eletricidade. De um modo geral, existem 5 modelos de previsão (Figura 4.7): 

 Modelos Multi-Agente, simulam a operação de um sistema constituído por 

agentes heterogéneos que interagem entre si [68, 84];  

 Modelos Fundamentais, a dinâmica de preços é descrita recorrendo a uma 

modelação de fatores físicos e económicos, relacionados com a produção e 

comercialização de eletricidade [84];  

 Modelos Quantitativos e Estocásticos, caracterizam as propriedades 

estatísticas dos preços da eletricidade ao longo do tempo [84];  

 Modelos Estatísticos, incluem análises técnicas e econométricas. Salientam-

se os modelos de regressão e os modelos autorregressivos [84]; 

 Modelos de Inteligência Artificial, são capazes de se adaptar a sistemas 

dinâmicos e complexos [84]. 

 

 

Figura 4.7 - Modelos de previsão de preços de eletricidade. 

A maior parte das técnicas de previsão utilizadas são modelos híbridos, que 

combinam duas ou mais abordagens simultaneamente. Normalmente, estes modelos 

englobam séries temporais, regressões ou redes neuronais, que apresentam como 

variáveis de entrada fatores fundamentais como consumo, preço do petróleo, temperatura 

e produção eólica. A utilização de vários modelos em simultâneo constitui uma opção 

menos arriscada do que utilizar somente um método de previsão [84]. 
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4.2.3 Avaliação dos Modelos de Previsão 

Tal como nos modelos de previsão da produção, a forma mais comum de avaliar o 

desempenho de determinado modelo é através dos erros de previsão. O tipo de erro mais 

utilizado é o MAPE. No entanto este pode induzir resultados incorretos quando aplicado 

aos preços de eletricidade. Quando os preços de eletricidade assumem um valor muito 

reduzido, perto de zero, o MAPE assume valores muito altos, independentemente do erro 

absoluto real. Por outro lado, quando se formam os picos no preço da eletricidade, os 

valores do MAPE são muito baixos, qualquer que seja a diferença absoluta.  

Como forma de contornar este problema, procede-se à normalização do erro absoluto. 

A normalização é conseguida através da obtenção de um preço médio para o intervalo em 

estudo, seja um dia ou uma semana, dando origem ao erro absoluto médio diário ou 

semanal [84]. 

4.2.4 Variabilidade dos Preços da Eletricidade 

A seleção das variáveis de entrada mais apropriadas é uma etapa fundamental para 

qualquer modelo de previsão [82-84]. A variação dos preços da eletricidade depende de 

vários fatores fundamentais, tais como: cargas do sistema; variáveis atmosféricas como a 

temperatura, precipitação, velocidade do vento e radiação solar; custo dos combustíveis 

fósseis, destacando-se o petróleo e o gás natural; manutenções agendadas ou paragens 

forçadas de equipamentos utilizados na produção de eletricidade. De forma a desenvolver 

os modelos de previsão de preços mais adequados, recorre-se a valores históricos destas 

variáveis [84]. 

Os picos de preços apresentam uma componente sazonal, uma vez que, por exemplo, 

em países frios, a estação com preços mais elevados é o inverno e em países quentes, é o 

verão. Os preços da energia elétrica apresentam variações a nível diário, semanal e até 

anual [83, 84]. Quando se consideram previsões de curto prazo, a variação anual pode ser 

ignorada, bem como, em previsões de longo prazo, a variação diária, semanal e por vezes 

até anual, podem ser ignoradas [84]. As variações horária e semanal, decorrentes das 

variações verificadas nas atividades comerciais [83, 84], são calculadas através de uma 

combinação de modelos autorregressivos e variáveis binárias. Já a variação anual, para 

além das variações sazonais que ocorrem ao longo de um ano, deve-se, principalmente, a 

variáveis macroeconómicas, como preços dos combustíveis e crescimento económico, e 
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a tendências meteorológicas de longo prazo, como anos caracterizados por baixa 

precipitação ou altas temperaturas. A correta modelação desses componentes assume um 

papel importante na obtenção de um modelo de simulação de preços preciso. Uma análise 

errada desses componentes conduzirá a uma variabilidade de preços incorreta. De um 

modo geral, a combinação de vários métodos de previsão conduz a melhores resultados 

do que os obtidos com um único modelo [84]. 

O campo da previsão de preços de eletricidade pode ser ainda mais explorado, 

havendo espaço para o desenvolvimento de métodos e técnicas de previsão mais 

eficientes. Apesar de as previsões determinísticas serem as mais utilizadas, a área das 

previsões probabilísticas começa a destacar-se. Estas previsões apresentam-se sob a 

forma de intervalos de previsão e densidades e a sua obtenção é bastante mais complexa 

do que as previsões determinísticas [81, 84]. 
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5 Estimativas da Produção de um Parque Eólico 

A estimativa da produção de um parque num horizonte de longo prazo é uma tarefa 

difícil que engloba um vasto conjunto de etapas. É, contudo, indispensável para diversas 

finalidades, incluindo a que está em causa neste trabalho, a comercialização da energia 

elétrica gerada. 

Neste capítulo realiza-se uma descrição dos processos necessários à obtenção de 

estimativas de produção com diferentes probabilidades de excedência.  

5.1 Estimativas pré-construção 

No projeto de um parque eólico, a seleção do local é um aspeto fulcral, e as 

características do vento são um fator com grande influência nessa escolha. O estudo do 

clima de ventos é de extrema importância e deve ser efetuado com o maior rigor possível. 

Para além dos aspetos quantitativos do recurso, cuja importância é, obviamente, 

decisiva, pois é a energia cinética associada ao vento que irá ser convertida, primeiro em 

energia mecânica e depois em eletricidade, o regime de ventos deve também ser 

caracterizado nos seus aspetos qualitativos, como sejam a turbulência, a variação com a 

distância ao solo, a inclinação do fluxo e a variabilidade.  

A análise da variabilidade temporal do recurso eólico é um fator fundamental para a 

descrição do regime de ventos de um local. Para tal, efetuam-se campanhas de medição 

de vento ao longo de um dado período de tempo (curto termo). De forma a caracterizar 

corretamente as variações temporais do recurso eólico mencionadas na secção 2.2.4, a 

campanha de medição local deve ter uma duração mínima de 2 anos. A recolha de dados 

de vento deve ser efetuada através de estações de medição devidamente instrumentadas, 

adequadas ao tamanho do parque e à complexidade do local, utilizando instrumentos e 

sensores apropriados [85, 86].  

Os dados de vento observados localmente dificilmente serão representativos do 

regime de vento de longo termo, dado o período de medições ser curto. De modo a 

estender a representatividade temporal do regime de ventos a caracterizar, é necessário 

recorrer a séries de longa duração, bem correlacionadas com a recolhida no local [86]. 
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5.2 Estimativas usando dados operacionais 

As estimativas de produção média para prazos dilatados podem ser efetuadas 

recorrendo a dados operacionais, nos casos em que um parque tenha já um período de 

funcionamento com alguma duração. Em tais casos, em vez de uma série de dados de 

vento de curta duração recolhida localmente, caso tratado na secção 5.1, são usados dados 

de produção. 

Se for possível obter uma boa correlação entre dados operacionais e uma série de 

vento de longa duração que inclua, naturalmente, o período de funcionamento do parque, 

a extrapolação para se obter uma produção média representativa de um prazo dilatado é 

possível.  

A utilização de dados operacionais tem a vantagem de estes incorporarem já aspetos 

concretos do funcionamento do parque que nas estimativas pré-construção não são ainda 

conhecidos. É possível, em muitos casos, obter assim estimativas de produção com níveis 

de incerteza mais baixos.  

5.3 Regime de longo termo 

A representatividade temporal do regime de vento a caracterizar impõe a existência 

de séries de longa duração bem correlacionadas com as locais [85].  

Os dados meteorológicos provenientes de uma estação de referência, localizada nas 

proximidades do parque eólico, constituiria uma fonte de dados de longo termo ideal. Os 

dados da estação devem cobrir um período suficientemente largo para permitir uma 

estimativa das condições de vento de longo termo. Idealmente, os dados teriam sido 

obtidos com recurso a instrumentos de qualidade, devidamente instalados e calibrados. 

Contudo, raras são as vezes em que se verifica a existência de estações de referência 

próximas do local do parque com as características desejadas. Em alternativa, recorre-se 

à utilização de séries de reanálise [86].  

As séries de reanálise são séries de dados meteorológicos obtidos através da 

assimilação e reanálise de dados recolhidos em todo o mundo, à superfície (estações), em 

aviões, navios, imagens de satélite e imagens de radar [87, 88]. A reanálise meteorológica 

fornece uma descrição numérica do clima, através da combinação de modelos e 

observações [89-91]. Normalmente, os dados disponibilizados pelas séries podem ser 

estendidos a várias décadas atrás e abrangem todo o globo [89, 91]. As séries de reanálise 
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estão, constantemente, a sofrer progressos, proporcionando uma melhor consistência 

temporal de dados. Estes progressos passam pela integração de observações climáticas 

recentes, obtidas através de métodos que variam desde a recolha de dados à superfície até 

dados de satélite de alta resolução [88, 89]. Atualmente, a ERA5 e a MERRA-2 são das 

séries de reanálise mais utilizadas. 

A ERA5 é a série de reanálise mais recente desenvolvida pelo ECMWF. Fornece 

informação horária acerca de parâmetros da atmosfera, da superfície terrestre e dos 

oceanos. A ERA5 estende-se desde o ano de 1979 em diante e, espera-se que, durante o 

ano de 2020, o período de cobertura se estenda a 1950. Os dados fornecidos por esta série 

estão disponíveis numa grelha gaussiana com uma resolução espacial de 31 km e 

estendem-se desde a superfície terrestre até uma altura de 80 km [92-94].  

A MERRA-2 trata-se de uma série de reanálise desenvolvida pela NASA. A base de 

dados fornecida por esta série encontra-se disponível desde o ano de 1980 até ao presente. 

A MERRA-2 apresenta melhorias a nível da assimilação meteorológica e dos sistemas de 

observação, quando comparada com as séries MERRA [95, 96]. A resolução espacial 

destas séries é de cerca de 50 km na direção latitudinal [95].  

De forma a estender a representatividade dos dados recolhidos na campanha local ou 

dos dados operacionais do parque, é necessário estabelecer uma relação entre esses dados 

e os dados de vento de referência, no período concorrente (curto termo). Verifica-se uma 

boa correlação quando existe uma evolução semelhante entre os dados da série de 

reanálise e os dados medidos de velocidade de vento ou energia. A estimativa das 

condições de vento de longo termo do local obtém-se através de uma extrapolação dos 

registos da série de referência para o local ou através de uma extrapolação dos dados de 

curto termo para um horizonte temporal de longo termo. Pode ser também utilizado o 

método dos fatores de correção, que consiste em determinar, no período concorrente entre 

os dados da série de referência e os dados medidos, o desvio em velocidade relativamente 

à velocidade média do período de referência. Posteriormente, calcula-se o fator de 

correção a ser aplicado à série da estação local com base nesse desvio.   

A avaliação da fiabilidade e consistência da série de referência é um pré-requisito 

fundamental para a obtenção de uma extrapolação de longo termo fidedigna. Para tal, 

efetua-se uma análise comparativa entre dados de longo termo de proveniências distintas, 

a fim de encontrar tendências ou inconsistências na série. Esta etapa é fundamental, uma 
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vez que permite escolher um período de referência adequado. Caso sejam encontradas 

inconsistências na série de referência, pode optar-se por retirar esse período da análise. 

Um período mais curto e consistente é preferível a um período mais extenso com 

inconsistências.  

5.4 Indisponibilidade e perdas 

As estimativas da produção bruta de um parque efetuam-se a partir do conhecimento 

do regime de ventos e da curva de potência dos aerogeradores. Contudo, é fundamental 

ter também em consideração indisponibilidades e perdas, de forma a obter a produção 

líquida do parque. 

Num parque eólico existem perdas por efeito de esteira, muito dependentes da 

disposição dos aerogeradores no terreno e das características das próprias turbinas, as 

quais não deverão ultrapassar 6% a 8%, em média, da produção bruta. Perdas superiores 

significam, em geral, condições de funcionamento difíceis que podem resultar em danos 

para as pás e elementos estruturais. Para além disso, é fundamental ter em conta possíveis 

situações de indisponibilidade de turbinas, da rede elétrica ou da subestação. Existem 

ainda perdas elétricas e consumos internos relacionados com cabos, transformadores e 

equipamentos elétricos. Devem, também, ser consideradas limitações ao funcionamento 

das turbinas, “curtailment”, provocadas por situações de limitações de rede, turbulência 

excessiva, sensibilidade ao ruído, proteção de aves ou mamíferos, etc. Por último, há que 

considerar perdas técnicas associadas a controlo, histerese, gelo, sujidade ou degradação 

das pás [85, 97]. Todas estas indisponibilidades e perdas devem ser contabilizadas no 

cálculo de estimativas de produção. A melhor estimativa de produção, P50, é obtida 

recorrendo à melhor informação e conhecimento disponíveis [97]. 

5.5 Produção e incertezas 

Qualquer estimativa, previsão ou mesmo medição tem associada uma dada incerteza. 

As estimativas de produção para níveis de excedência superiores a 50%, como P75 e P90, 

devem contabilizar as incertezas que estiveram na base do processo da estimativa de 

produção. 
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5.5.1 Análise de incerteza 

A estimativa de produção de um parque deve ter em consideração as incertezas 

associadas ao processo da sua obtenção. Em projetos eólicos, existem incertezas 

associadas à estimativa de velocidade, que devem ser, posteriormente, convertidas para 

incertezas de produção, e existem incertezas que impactam diretamente a produção.  

As estimativas da velocidade contabilizam as incertezas associadas à medição de 

velocidade; extensão da representatividade das medições; variabilidade interanual 

(quanto menor a extensão do período em análise, maior é a incerteza); representação 

digital do terreno; descrição digital da rugosidade; modelo de extrapolação horizontal e 

vertical. Para além disso, existem incertezas associadas à avaliação da massa volúmica 

do local e à medição da curva de potência dos aerogeradores.  

Após a conversão das incertezas da velocidade em incertezas de produção, o cálculo 

da incerteza da estimativa de produção efetua-se através da raiz quadrada da soma de 

todas as incertezas de produção ao quadrado [97]. 

5.5.2 Produção para outros níveis de excedência 

Ao valor de produção de P50, está associada uma probabilidade de 50% de 

excedência, bem como uma igual probabilidade de esse valor não ser atingido. A 

avaliação de projetos eólicos requer estimativas de produção com probabilidade de 

excedência superior à do P50, uma vez que o nível de confiança proporcionado pelo P50, 

por vezes não é suficiente. Por isso, determinam-se probabilidades para outros níveis de 

excedência como o P75 (probabilidade de excedência de 75%) e P90 (probabilidade de 

excedência de 90%). Na maior parte dos casos, os produtores e investidores baseiam-se 

em estimativas de P75 e P90, de modo a garantir mais segurança no retorno do 

investimento. Estas estimativas influenciam o volume de energia negociado em contratos 

futuros ou contratos bilaterais, como forma de reduzir o risco de se incorrer em 

penalidades devido a incumprimentos do contrato. A quantidade de energia produzida 

para participação em mercado diário e intradiário pode também ser definida tendo por 

base o P75 e P90.  

Em energia eólica, variando um a um, todos os parâmetros independentes que têm 

influência na estimativa de produção, deveria obter-se um conjunto de resultados 

obedecendo a uma distribuição Gaussiana, conforme a Figura 5.1. Considera-se que o 
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desvio padrão dessa distribuição será na mesma ordem de grandeza da incerteza associada 

à estimativa de produção determinada (P50). 

 

Figura 5.1 – Representação de P50, P75 e P90 numa distribuição normal. [98] 

O valor de P50 corresponde ao valor médio da distribuição. A determinação de P75 e 

P90 baseia-se na melhor estimativa de produção (P50) e no valor da incerteza total 

associada ao cálculo de P50. 
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6 Caso de estudo 

Neste capítulo é feita a simulação e a análise dos resultados da remuneração de um 

parque eólico através da hipotética venda da produção em mercado. 

O parque estudado tem uma potência nominal de 90 MW e situa-se numa área de 

terreno complexo, no Norte de Portugal. Do projeto foram disponibilizadas as 

características e os dados de produção de 3 anos, 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro 

de 2019.  

Numa primeira fase, efetua-se um estudo dos padrões de produção do parque, 

analisando-se os padrões sazonais, mensais e diários. Posteriormente, é feita uma análise 

de longo termo, através das séries de reanálise ERA5 e MERRA-2. Nessa secção são 

também calculadas estimativas de produção, nomeadamente P50, P75 e P90. No 

subcapítulo seguinte, analisa-se a remuneração real dos 3 anos. Em seguida, estima-se a 

remuneração que poderia ser obtida pelo parque na eventualidade de participar nos 

mercados diário e intradiário. Considera-se uma situação hipotética, na medida em que 

as penalizações aos produtores são desconsideradas. Seguidamente, estudam-se as 

penalizações por excesso e defeito, a remuneração inicial e final e as perdas financeiras 

de uma situação real de mercado, ou seja, considera-se a diferença entre a energia real 

produzida e a prevista. Por último, são descritos quatro cenários de remuneração eólica, 

em que parte da energia produzida pelo parque é negociada em contratos bilaterais e a 

restante é negociada no mercado de eletricidade. Os resultados dos quatro cenários e as 

situações de participação em mercado diário e intradiário são comparados com a 

remuneração real do parque nos 3 anos.  

6.1 Dados de Produção 

Os dados de produção do parque eólico disponibilizados correspondem a medições 

de energia ativa efetuadas de 15 em 15 minutos, através do contador de energia da 

subestação. De forma a analisar a produção do parque, procedeu-se a um agrupamento 

horário dos dados.  
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A produção dos parques é diretamente influenciada pela variabilidade do vento. A 

variabilidade temporal do recurso eólico reflete-se em variações anuais e diurnas1, que 

impactam a produção de energia. Com o intuito de analisar a sazonalidade do parque, os 

dados de potência foram agrupados em função da época do ano. De acordo com [99], a 

estação inverno e a estação verão seguem o horário legal, pelo que o inverno tem início 

no último domingo de outubro e termina no último domingo do mês de março. 

Consequentemente, o “inverno” tem uma duração aproximada de 5 meses e o “verão” de 

7 meses; são esses os períodos e as designações adotadas doravante no texto. Na Figura 

6.1, observam-se os dados de produção agrupados de acordo com os meses do ano, para 

os 3 anos em estudo. 

 

Figura 6.1 - Dados de produção em função dos meses do ano. 

Apesar de alguns desvios, constata-se a existência de um padrão sazonal, uma vez que 

no inverno a produção do parque é mais significativa do que no verão. Esta análise está 

de acordo com o mencionado na secção 2.2.4, na medida em que no nosso clima de 

ventos, os meses de inverno são normalmente mais ventosos do que os meses de verão. 

Observa-se ainda uma tendência mensal de produção, resultado da variação mensal 

da velocidade do vento. Os meses de novembro a março (meses de inverno), abril e 

outubro são significativamente mais ventosos que os restantes.   

                                                 

1 As variações temporais da velocidade do vento caracterizam-se em variações interanuais, sazonais, 

diurnas e de mais curto prazo. No caso de estudo apenas serão avaliadas as variações anuais e diurnas, uma 

vez que têm mais impacto na remuneração anual do parque para os 3 anos.  
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De forma a analisar o padrão diurno de produção, diretamente relacionado com as 

variações diurnas da velocidade do vento, os dados de produção foram agrupados em dia 

e noite. O dia é aqui definido como o período que vai das 8:00 às 22:00 horas e a noite 

das 22:00 às 8:00 horas. Observa-se na Figura 6.2, o agrupamento dos dados de produção 

de acordo com a altura do dia. 

 

Figura 6.2 - Dados de produção em função da altura do dia. 

A produção diurna tem maior peso na produção anual do que a produção noturna. No 

entanto, a diferença não é muito significativa e pode ser justificada pelo facto de o dia ser 

composto por mais horas do que a noite. Deste modo, analisou-se a produção média dos 

3 anos em função da hora do dia, com o resultado mostrado na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 - Dados de produção em função da hora do dia. 
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Das 23:00 às 09:00 horas a produção apresenta sempre valores superiores a 25 000 

MWh, enquanto das 12:00 às 14:00 horas os valores são muito próximos de 20 000 MWh.  

Na Figura 6.4 observa-se o somatório da produção dos 3 anos em função dos meses e 

de acordo com a altura do dia.  

 

Figura 6.4 - Somatório da produção dos 3 anos em função dos meses e período do dia. 

As diferenças entre a produção diurna e noturna são mais significativas durante os 

meses de inverno, de novembro a março e em abril. Durante a estação de verão, para além 

desta diferença ser mais pequena, há meses em que a produção noturna ultrapassa a 

diurna, como é o caso de maio, agosto e setembro.  

De seguida, efetua-se uma comparação da produção dos 3 anos, em termos de fator 

de carga e horas a plena carga (hpc). Na Figura 6.5, observa-se um gráfico onde a linha a 

azul representa o fator de carga e as barras a laranja representam as horas de 

funcionamento a plena carga. 
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Figura 6.5 - Fator de carga e horas de funcionamento a plena carga. 

O ano de 2019 é o que apresenta um total de produção mais elevado, com 2382 horas 

equivalentes de funcionamento a plena carga e um fator de carga de 27%. O ano de 2017 

é o que evidencia menores valores de produção, correspondendo a 2034 horas 

equivalentes de funcionamento a plena carga e o correspondente fator de carga de 23%.  

Na Figura 6.6, encontram-se os valores obtidos de energia produzida, em GWh, para 

cada um dos 3 anos.   

 

Figura 6.6 - Energia total produzida. 
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6.2 Longo termo e expectativas de produção 

Nesta secção serão efetuadas estimativas de produção para o longo termo, 

nomeadamente a melhor estimativa, correspondente ao P50, assim como estimativas para 

outros níveis de excedência, P75 e P90. 

6.2.1 Melhor estimativa de produção (P50) 

Nesta secção pretende-se calcular a melhor estimativa de produção, P50. Para tal, é 

necessário averiguar em que medida o regime de vento dos 3 anos em estudo é 

representativo do regime de vento de longo termo. Como referência serão utilizadas séries 

de reanálise ERA5 e MERRA-2 para locais próximos do parque, disponíveis 

publicamente. Foi decidido selecionar para este efeito um período de 20 anos, desde 2000 

a 2019, incluindo, portanto, os três anos dos quais se dispõe de dados operacionais do 

parque eólico (1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2019). O ponto da grelha ERA5 

selecionado, e mais próximo do parque, está a cerca de 10 km de distância; da grelha 

MERRA-2, o ponto mais próximo fica a cerca de 12 km do local do parque, tendo sido 

esse o escolhido. 

Em primeiro lugar, analisa-se a consistência das séries para o período assumido como 

referência (usualmente os últimos 20 anos), com o intuito de identificar eventuais 

anomalias que devam ser excluídas da análise. De seguida, recorre-se a uma verificação 

da adequação das séries de reanálise para descrever as características do vento no local 

do parque eólico, através da análise do coeficiente de correlação entre os dados de 

velocidade do vento das séries e os dados de produção registados no parque. Por último, 

efetua-se uma comparação entre a velocidade média dos 3 anos e a velocidade média dos 

20 anos. Uma vez que as séries de referência apresentam valores de velocidades de vento, 

o desvio dos 3 anos em relação aos 20 será obtido para velocidade. Como se pretende 

estimar desvios de produção, é necessário perceber qual o impacto que o desvio de 

velocidade terá na produção do parque.  

O primeiro passo é analisar a consistência das séries de reanálise, de forma a avaliar 

a sua viabilidade. Os dados de vento das séries ERA5 e MERRA-2 foram analisados ao 

longo de 20 anos, com o intuito de detetar possíveis inconsistências nos dados. Os 20 

anos estudados correspondem aos 20 anos mais recentes, visto que quanto mais recente 

for o período de estudo, melhor será a qualidade da informação e a consistência dos dados. 
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Na Figura 6.7 é mostrado o resultado da análise dos valores máximo e mínimo das 

velocidades médias mensais para a série MERRA-2. Está também representada a média 

das velocidades mensais dos 20 anos.  

 

Figura 6.7 – Velocidades médias mensais máximas, mínimas e médias para a série MERRA-2, ao 

longo dos 20 anos 

Observam-se alguns desvios em relação à média, sobretudo nos meses mais ventosos, 

mas dentro do que é expectável para o clima de ventos da área onde se situa o parque. O 

maior desvio encontrado corresponde a dezembro de 2001 que, apesar do desvio 

considerável da média desse mês, o mesmo foi mantido na série, uma vez que todo o ano 

de 2001 foi muito ventoso.  

Tendo-se efetuado a mesma análise de consistência para a série ERA5, verificou-se 

um comportamento semelhante. Desta forma, não tendo sido encontradas evidências de 

anormalidades em ambas as séries, não se procedeu à rejeição de nenhum período, tendo 

sido validados os 20 anos de dados.  

A determinação do grau de correlação dos dados das séries de reanálise aos dados de 

produção registados, efetua-se através do coeficiente de determinação, R2. Este 

coeficiente varia entre 0 e 1 e pode, também, ser exprimido em valores percentuais. 

Quanto maior for o valor de R2, mais explicativo é o modelo linear, ou seja, maior é a 

concordância entre os dados de referência e os dados observados.  

Da análise efetuada conclui-se que tanto a ERA5 como a MERRA-2 apresentam boas 

correlações com os dados de produção. Como mostrado na Figura 6.8 e Figura 6.9, existe 

uma evolução semelhante entre a velocidade das séries e os dados de produção.  
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Figura 6.8 - Velocidade da série ERA5, médias mensais, e produção do parque. 

 

Figura 6.9 - Velocidade da série MERRA-2, médias mensais e produção do parque. 

Os valores de R2 obtidos segundo uma base mensal foram, respetivamente para as 

séries ERA5 e MERRA-2, de 0,92 e 0,85, números bastante robustos e que dão segurança 

para tomar estas séries como boas referências do regime de longo termo do local. Para 

discretizações mais finas os valores de R2 são menores. Na Figura 6.10 e Figura 6.11, 

encontra-se representada a correlação existente entre os dados de produção e as 

velocidades do vento da série ERA5 e MERRA-2, respetivamente.   
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Figura 6.10 - Correlação entre os dados da série ERA5 e os dados de produção do parque. 

 

 

Figura 6.11 - Correlação entre os dados da série MERRA-2 e os dados de produção do parque. 

A série que apresenta melhor correlação com os dados de produção registados é a 

ERA5, visto que apresenta um valor de R2 superior ao calculado para a série MERRA-2.  

O próximo passo foi estudar até que ponto os 3 anos analisados são representativos 

do regime de vento de longo termo. Na Figura 6.12 mostra-se um gráfico relativo à série 

ERA5, onde a reta representada a laranja indica o valor médio da velocidade do vento 

dos 20 anos e a reta a cor azul representa o valor médio anual. 



  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

65 

 

Figura 6.12 - Valor médio da velocidade do vento dos 20 anos e os valores de velocidade médios 

anuais, para a série ERA5. 

A janela a preto representada na Figura 6.12 assinala os 3 anos em estudo. 

Relativamente à média das velocidades dos 20 anos, os anos de 2017 e 2018 apresentam 

um desvio negativo, enquanto o ano de 2019 apresenta um desvio positivo. Na Tabela 6.1 

efetuou-se uma comparação entre a velocidade média dos 3 anos e a velocidade média 

dos 20 anos. 

Tabela 6.1 - Comparação entre a velocidade média dos 3 anos e a velocidade média dos 20 anos, para 

a série ERA5. 

 

 

Quanto à série MERRA-2, observa-se na Figura 6.13 o comportamento da velocidade 

média dos 3 anos relativamente à velocidade média dos 20 anos.  

Velocidade média dos 20 

anos [m/s] 

4,18 

Velocidade média dos 3 

anos [m/s] 

4,18 

Desvio [%] 0,0024 
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Figura 6.13 – Valor médio da velocidade do vento dos 20 anos e valores de velocidade médios 

anuais, para a série MERRA-2. 

Os anos de 2017 e 2019 apresentam um desvio positivo em relação à velocidade 

média dos 20 anos e o ano de 2018 um desvio negativo. Na Tabela 6.2, estão assinalados 

os valores das respetivas velocidades médias, assim como o desvio de velocidade 

associado.  

Tabela 6.2 - Comparação entre a velocidade média dos 3 anos e a velocidade média dos 20 anos, para 

a série MERRA-2. 

Velocidade média dos 20 

anos [m/s] 

3,74 

 

Velocidade média dos 3 

anos [m/s] 

3,71 

Desvio [%] -0,75 

Tendo sido encontrada uma boa correlação entre as duas séries de reanálise e os dados 

de produção do parque, e não havendo evidências que aconselhassem o descartar de uma 

delas, foi decidido utilizar as duas séries para calcular o desvio de velocidade, de forma 

a mitigar incertezas associadas à análise de longo termo. Comparando a média do período 

concorrente de 3 anos com a média dos 20 anos, verificou-se um desvio de -0,37%. A 

média da velocidade do vento dos 3 anos em estudo ficou 0,37% abaixo da média dos 20 
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anos. É necessário efetuar uma correção de 0,37% na velocidade média do vento, de modo 

a que os anos de 2017 a 2019 sejam representativos dos 20.  

Após a determinação do desvio de velocidade, é importante analisar o impacto que 

este desvio terá na produção. Apesar da potência depender do cubo da velocidade do 

vento, o impacto do desvio da velocidade do vento na potência depende, essencialmente, 

de três fatores: 

 Zona da curva de potência do aerogerador. De acordo com a Figura 6.14, 

distinguem-se três zonas na curva de potência. Se a velocidade do vento se 

encontrar na zona da curva entre 0 e a velocidade inicial (velocidade de cut-

in), o desvio de velocidade não terá qualquer impacto na potência. Se a 

velocidade média estiver na zona da curva entre a velocidade inicial e a 

velocidade nominal, o desvio de velocidade impactará a potência de forma 

significativa. Um desvio na velocidade do vento que se encontre entre a 

velocidade nominal e a máxima velocidade de operação (velocidade de cut-

off), também não terá impacto na potência; 

 Inclinação da curva. Uma vez que a maioria das ocorrências corresponde a 

velocidades do vento entre a inicial e a nominal, a inclinação da curva terá 

influência no desvio de potência. Quanto maior for esta inclinação, maior será 

o impacto do desvio da velocidade na potência; 

 Distribuição de Weibull do regime de vento. Esta distribuição indica, para 

cada velocidade, a sua probabilidade de ocorrência e, por isso, a frequência 

com que ocorrem em cada uma das zonas da curva.  

 

 

Figura 6.14 - Curva de potência indicativa de um aerogerador. Fonte: [100] 
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Para determinar o impacto do desvio de 0,37% da velocidade na produção, é 

necessária uma análise da distribuição de Weibull característica do local e da curva de 

potência de um dos aerogeradores instalados no parque. O fator de conversão velocidade-

energia obtido será o característico do projeto.  

Os dados de potência fornecidos para cada velocidade do vento permitiram traçar a 

curva de potência característica dos aerogeradores instalados no parque eólico, como 

mostrado na Figura 6.15. 

 

Figura 6.15 - Curva de potência de um aerogerador instalado no parque. 

Relativamente à distribuição de Weibull, foram disponibilizados os seguintes dados2 

que, com vista à simplificação do processo, foram assumidos como representativos de 

todos os aerogeradores que constituem o parque eólico:  

 velocidade média (�̅�) = 6,9 [m/s]; 

 fator de forma (k) = 1,6. 

A estes dados corresponde a curva de distribuição representada na Figura 6.16. 

                                                 

2 Dados obtidos numa campanha de medição efetuada na área do parque, antes da sua construção. 
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 Figura 6.16 - Distribuição de Weibull característica do local.  

Com a curva de potência do aerogerador e a distribuição de Weibull, é possível 

estimar a energia bruta que seria produzida num ano, obtendo-se o valor de 4,98 GWh. 

Este cálculo foi efetuado para o regime de vento apresentado como representativo do 

local. Foi também efetuada uma análise de sensibilidade, para perceber o impacto na 

estimativa de produção de variações da velocidade do vento do local, tendo-se assumido 

o mesmo fator de forma para as respetivas distribuições de Weibull. Estas variações de 

velocidade e produção estão representadas na Figura 6.17.  

 

 

Figura 6.17 - Gráfico de dispersão de desvio de produção em função do desvio de velocidade. 
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Uma variação de 1% na velocidade dará origem a uma variação de 1,76% na 

produção, isto é, o fator de conversão velocidade-energia para este local foi determinado 

em 1,76, considerando o regime de vento característico e o modelo de aerogerador 

instalado no parque. Uma variação de 0,37% na velocidade originará uma variação de 

0,65% na energia. Nos 3 anos em estudo a produção média terá sido inferior em 0,65% à 

média esperada para 20 anos. A melhor estimativa para o futuro corresponde à produção 

média dos 3 anos com uma correção de 0,65%, perfazendo um valor de 198,3 GWh. Este 

valor foi obtido recorrendo à melhor informação e conhecimento disponíveis, 

correspondendo, portanto, à melhor estimativa da produção, chamada de P50.  

6.2.2 Estimativas para outros níveis de excedência 

Conforme a secção 5.5.2, a avaliação de projetos eólicos baseia-se normalmente em 

estimativas de produção com um nível de excedência superior a 50%, sendo fundamental 

a determinação de estimativas de produção para outras probabilidades de excedência, 

sendo comum utilizar os valores de 75% e 90%.  

Para determinar o P75 e P90, procede-se a uma análise das incertezas que estiveram 

na base da obtenção da melhor estimativa de produção. Foram aqui consideradas as fontes 

de incerteza indicadas de seguida: 

 Incerteza associada à informação disponibilizada, referente aos dados de 

produção do parque. Como a determinação de P50 se baseou apenas em dados 

de produção, não tendo sido efetuadas outras análises de operação, assumiu-

se um valor típico de 2%; 

 Incerteza associada ao contador de energia da subestação, considerando-se o 

valor típico de 0,3%; 

 Incerteza associada ao enquadramento do regime de longo termo. Assume-se 

o valor típico de 2,5% uma vez que não foram detetadas inconsistências nas 

séries de reanálise e foi encontrada uma boa correlação entre os dados de 

produção e os de velocidade das séries de referência; 

 Incertezas associadas à operacionalidade futura do parque, referentes à 

representatividade do período operacional do parque. Têm em consideração 

perdas técnicas e indisponibilidades quer dos aerogeradores quer da 

infraestrutura que permite entregar energia à rede. Contabilizam fenómenos 
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de indisponibilidade de aerogeradores, perdas elétricas, turbulência excessiva 

e paragens seletivas (curtailment). Considerou-se que os 3 anos analisados são 

representativos do normal funcionamento do parque eólico com uma incerteza 

de 2%; 

 Incertezas associadas à variabilidade futura do regime de ventos. Embora não 

exista uma base científica clara que a suporte, é prática corrente na engenharia 

do vento [101] considerar de 6% a incerteza para a variabilidade futura para 

um ano, e de N/√6 (resultado em %) para um número N de anos superior a 

um. Deste modo, foram determinadas incertezas relativas à variabilidade 

futura de 1 ano, 10 anos e 20 anos.  

Outras fontes que, por norma, são consideradas na incerteza que acompanha as 

estimativas de produção de um parque eólico, como sejam as da própria curva de potência 

do aerogerador e da massa volúmica do ar, não foram aqui contabilizadas, visto que foram 

utilizados dados operacionais de produção do parque, produções, e não velocidade do 

vento, como sucede quando um parque está na fase de projeto.  

As incertezas associadas à estimativa de velocidade devem ser convertidas em 

incertezas de produção através do fator de conversão velocidade-energia calculado em 

6.2.1. 

Na Tabela 6.3 indicam-se os valores para as fontes de incerteza consideradas, bem 

como a incerteza total para três horizontes temporais futuros.  
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Tabela 6.3 - Fontes de incerteza e incertezas totais. 

Incertezas (%) Velocidade Energia 

Informação disponibilizada - 2,0 

Contador de energia da subestação - 0,3 

Enquadramento de longo-termo 2,5 4,4 

Operacionalidade do parque  - 2,0 

Variabilidade futura (1 ano) 6,0 10,6 

Variabilidade futura (10 anos) 1,9 3,3 

Variabilidade futura (20 anos) 1,3 2,4 

Incerteza total (1 ano) - 11,8 

Incerteza total (10 anos) - 6,2 

Incerteza total (20 anos) - 5,7 

 

Com base nas incertezas totais evidenciadas na Tabela 6.3, verifica-se que à medida 

que o horizonte temporal aumenta, a incerteza associada à variabilidade futura diminui.  

A determinação do P75 e P90 efetuou-se para um horizonte temporal de 1 ano, 10 

anos e 20 anos, com os resultados mostrados na Tabela 6.4.  

Tabela 6.4 - Determinação de P75 e P90. 

  Produção (GWh) hpc 

P50 198,3 2203 

20 anos P75 190,6 2118 

P90 183,7 2041 

10 anos P75 190,0 2111 

P90 182,5 2028 

1 ano P75 182,5 2028 

P90 168,4 1871 

 

À medida que a probabilidade de excedência aumenta, a estimativa de produção 

diminui, como é natural. Para além disso, a estimativa de produção média anual aumenta 
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com o horizonte temporal, em resultado da diminuição da incerteza da variabilidade 

futura do vento, pelo que as estimativas de produção média de 20 anos apresentam valores 

superiores às estimativas de produção de 10 e 1 ano.  

6.3 Remuneração real dos 3 anos 

No presente subcapítulo analisa-se a remuneração real do parque dos 3 anos em 

estudo. Durante este período, a remuneração do parque foi obtida segundo o regime de 

tarifa garantida. Os valores da tarifa distribuem-se de acordo com 3 escalões: até às 2000 

hpc, a tarifa assume o valor de 110€/MWh; entre as 2000 e 2200 hpc o valor de 94€/MWh 

e entre as 2200 e 2400 o valor de 85€/MWh. Com base nisso, a remuneração real da 

energia produzida ao longo dos 3 anos encontra-se na Tabela 6.5, assim como o preço 

médio da tarifa. 

Tabela 6.5 - Remuneração real e preço médio da tarifa. 

 2017 2018 2019 

Remuneração [€] 20 083 556 21 077 673 22 885 514 

Preço médio [€/MWh] 109,74 108,87 106,74 

 

A remuneração mais elevada corresponde ao ano de 2019 e a remuneração mais baixa 

ao ano de 2017. Segundo a Figura 6.6, o ano de 2017 apresenta o menor valor de produção 

e o de 2019 o maior valor de energia produzida. Em regime de tarifa bonificada a 

remuneração da produção depende somente da quantidade de energia produzida.  

6.4 Análise dos mercados diários e intradiários sem penalizações 

Nesta secção é tratado um primeiro ensaio de participação do parque eólico nos 

mercados diário e intradiário. Considerou-se que existe uma previsão perfeita da 

produção, em que toda a energia produzida é injetada na rede ao preço de mercado. Isto 

corresponde a uma situação hipotética, uma vez que as penalizações impostas aos 

produtores por desvios de sobre geração ou subgeração foram desconsideradas.  

 O objetivo desta análise passa por estudar quais os mercados que apresentam mais 

benefícios para o produtor, no sentido de obter remunerações mais elevadas. A 
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remuneração total da produção foi determinada através da multiplicação da energia 

prevista/produzida pelo preço de mercado diário/sessão intradiária. 

6.4.1 Mercado diário 

Numa primeira fase, foram analisados os preços médios mensais de mercado diário, 

como mostrado na Figura 6.18. 

 

Figura 6.18 - Preços médios mensais de mercado diário. 

Verifica-se a existência de alguns picos significativos, nomeadamente em janeiro de 

2017 (71,5€/MWh) e setembro de 2018 (71,3€/MWh). Já março de 2018 e dezembro de 

2019 registam os preços médios mais baixos, 39,8€/MWh e 33,7€/MWh, respetivamente. 

O ano de 2019 é o que apresenta preços médios mensais mais reduzidos. Para uma análise 

mais detalha remete-se para as Figuras A.1, A.2 e A.3 do Anexo A, onde se retratam os 

preços médios diários em cada ano. 

De forma a estudar a existência de padrões sazonais nos preços de mercado, analisou-

se os preços médios de acordo com a época do ano, inverno (de final de outubro a final 

de março) e verão (nos restantes meses), como se observa na Figura 6.19.  
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Figura 6.19 - Preços médios de mercado diário em função da época do ano. 

Não se verifica um padrão sazonal nos preços médios de mercado diário, visto que 

em 2017 o inverno apresenta os preços médios mais altos e em 2018 os preços médios 

mais altos registam-se no verão. Em 2019, a diferença de preços é muito pouco 

significativa, embora o inverno apresente o resultado mais elevado. Conclui-se que os 

preços de mercado são voláteis e a sua variabilidade afetará significativamente a 

remuneração da produção. Os preços médios anuais encontram-se na Figura 6.20. 

 

Figura 6.20 - Preços médios anuais de mercado diário. 
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A média anual do preço de mercado diário foi mais elevada em 2018, com um valor 

de 57,45€/MWh e mais reduzida em 2019, com um valor de 47,87€/MWh. Efetuando 

uma comparação entre os preços médios das tarifas feed-in mostrados na Tabela 6.5 e os 

preços médios anuais de mercado diário, verifica-se uma redução de 52% no preço em 

2017, 47% em 2018 e 55% em 2019.  

A remuneração obtida pelo produtor a preço de mercado diário foi, então, 

determinada, como mostrado na Figura 6.21. 

 

Figura 6.21 - Remuneração a preço de mercado diário. 

O ano de 2017 foi o que apresentou as remunerações mais reduzidas, tendo sido 

também o ano onde se verificou a menor produção de energia. Em 2018 observa-se o 

maior valor de remuneração, embora, de acordo com a Figura 6.6, o ano de 2019 

apresente maior produção anual. As receitas mais elevadas de 2018 são resultado de, 

nesse ano, os preços médios terem sido, de uma forma geral, superiores aos de 2019.  

De modo a entender de que forma a sazonalidade do vento e a variação dos preços de 

mercado afetam a remuneração, efetuou-se a análise mensal cujo resultado pode ser 

observado na Figura 6.22. 
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Figura 6.22 - Remuneração e preço médio mensal do mercado diário para cada ano. 

Na Figura 6.22 encontra-se representado a azul a média das remunerações mensais, 

bem como o preço médio mensal (a laranja) em função dos meses do ano. Os meses de 

verão são, de facto, os que apresentam remunerações mais baixas. Conclui-se, pois que a 

sazonalidade do recurso eólico é a grande responsável pelo padrão anual das receitas de 

venda de energia, verificando-se um padrão sazonal muito semelhante entre produção e 

remuneração.  

6.4.2 Mercados intradiários 

Nesta secção efetuou-se uma análise às remunerações obtidas através da participação 

nas diferentes sessões do mercado intradiário. Foi ainda estudada uma hipótese de 

participação simultânea em todas as sessões. Para tal, simulou-se participar na sessão 

mais recente do mercado; por exemplo, quando às 06 horas existem 5 sessões a decorrer 

simultaneamente (sessão diária e 4 sessões intradiárias), participou-se na sessão mais 

recente, a sessão intradiária 4.  

A sessão 1, correspondente à sessão de abertura do mercado intradiário, não será 

comparada, uma vez que existe uma diferença de 10 horas entre o encerramento da sessão 

(leilão) e o início do período horário de programação. Na análise das penalizações 

impostas aos produtores, serão tidas em conta previsões de muito curto prazo para o 

mercado intradiário e previsões de curto prazo para o mercado diário. Como na sessão 1, 

o horizonte temporal de 10 horas excede o horizonte temporal das previsões de muito 
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curto prazo, utilizam-se as previsões de curto prazo do mercado diário, obtendo-se 

resultados idênticos.  

Avaliaram-se os preços médios dos 3 anos das sessões intradiárias em função do 

número de horas do dia, conforme a Figura 6.23 para a sessão 3. Para uma análise dos 

restantes intradiários, consultar as Tabelas B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5 do Anexo B.  

 

Figura 6.23 - Preços médios horários do intradiário 3 para cada ano. 

Os preços médios horários são mais baixos durante as horas da noite, nomeadamente 

entre as 23:00 e as 06:00 horas. Verifica-se, ainda, a existência de flutuações 

significativas ao longo dos anos, sendo o ano de 2019 o que regista preços médios mais 

baixos. As Figuras B.1 e B.5, relativas à sessão 2 e à participação em todas as sessões 

respetivamente, mostram um comportamento de preços médios semelhante ao intradiário 

3, visto que apresentam períodos horários de programação concorrentes. No intradiário 4 

(Figura B.2) observam-se igualmente flutuações significativas, embora os preços médios 

sejam ligeiramente superiores aos das sessões 2, 3 e todas. Os restantes intradiários, 5 e 

6 (Figura B.3 e B.4), evidenciam flutuações nos preços menos acentuadas, bem como 

preços médios mais elevados3.  

De forma a comparar as remunerações obtidas através das sessões do mercado 

intradiário e tendo em conta que estas apresentam diferentes durações entre si, efetuou-

                                                 

3 Os períodos horários de programação das sessões 5 e 6 abrangem menor número de horas noturnas 

que, conforme Figura 6.23, são as que apresentam preços médios mais baixos. 
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se uma análise às 9 primeiras horas do período horário de programação de cada sessão. 

A remuneração média mensal, bem como os preços médios mensais foram analisados 

para cada sessão do mercado intradiário, como mostrado na Figura 6.24 para a sessão 2, 

durante as primeiras 9 horas do período horário de programação. As restantes sessões 

podem ser consultadas nas Figuras B.6, B.7, B.8, B.9 e B.10 do Anexo B. 

 

Figura 6.24 - Remuneração e preço médio mensal do intradiário 2 para cada ano. 

 De forma análoga ao mercado diário, os meses de verão são os que apresentam 

receitas mais baixas. Os preços médios mensais apresentam uma evolução muito 

semelhante aos preços médios de mercado diário. 

O resultado da soma das remunerações médias dos 3 anos obtidas em cada sessão, 

bem como os preços médios de mercado encontram-se na Tabela 6.6.  
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Tabela 6.6 -  Soma das remunerações médias [€] mensais dos 3 anos, para cada sessão do mercado 

intradiário. 

 Sessão 2 

(20-04h) 

Sessão 3 

(00-08h) 

Sessão 4 

(04-12h) 

Sessão 5 

(07-15h) 

Sessão6 

(12-20h) 

Todas 

(00-08h) 

Janeiro 1 746 328 1 691 632 1 690 723 1 573 305 1 435 667 1 695 183 

Fevereiro 1 115 582 1 119 832 1 178 698 1 117 606 1 020 121 1 129 007 

Março 1 121 841 1 091 343 1 092 391 1 066 902 1 098 819 1 091 060 

Abril 814 819 870 428 930 902 886 656 801 413 879 028 

Maio 661 068 817 983 776 639 647 398 518 170 823 270 

Junho 445 438 461 205 429 251 407 267 479 550 464 262 

Julho 314 802 388 456 347 298 277 450 310 038 390 985 

Agosto 456 222 539 114 445 696 320 539 290 817 539 463 

Setembro 463 225 569 114 501 457 394 333 318 608 568 669 

Outubro 924 038 1 117 147 1 113 161 992 377 816 464 1 111 503 

Novembro 1 342 205 1 393 039 1 434 493 1 378 636 1 419 594 1 405 528 

Dezembro 1 126 506 1 191 894 1 286 129 1 249 630 1 224 701 1 196 706 

Total 10 532 074 11 251 871 11 226 836 10 312 098 9 733 959 11 294 662 

Preço 

médio de 

mercado 

[€/MWh] 

 

50,21 

 

48,66 

 

52,35 

 

53,99 

 

54,25 

 

48,78 

  

Para as 9 horas em análise, a remuneração obtida no final dos 3 anos através da 

participação em todas as sessões tomou o valor mais elevado, cerca de 11 294 662€, 

seguida da sessão 3 com 11 251 871€. Apesar dos preços médios de mercado mais baixos, 

as primeiras 9 horas do período horário de programação destas sessões compreende as 

horas que registam maiores valores de produção de energia, como se mostra na Figura 

6.3. 

Efetuando uma comparação mensal, verifica-se que durante os meses de inverno, a 

sessão 2 e a sessão 4 obtiveram melhores resultados. Durante os meses de janeiro e março 

a sessão 2 é a que apresenta remunerações mais elevadas, enquanto em fevereiro, 

novembro e dezembro a sessão 4 apresenta as maiores receitas. Como se observa na 
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Tabela 6.6, os preços médios de mercado mais elevados verificam-se para as sessões 2, 

4, 5 e 6. No entanto, de entre essas sessões, a sessão 2 e 4 verificam melhores resultados 

uma vez que as 9 primeiras horas do período horário de programação abrangem maior 

número de horas noturnas4. Infere-se que a maior produção noturna supera os preços mais 

baixos registados durante as horas da noite. 

Relativamente aos meses de verão, constata-se que os mercados que obtiveram 

melhores resultados foram os noturnos, nomeadamente a sessão 3 e a participação em 

todas as sessões. Neste caso, como a diferença entre a produção diurna e noturna é muito 

menos significativa do que no inverno (Figura 6.2), verificando-se, inclusive, meses em 

que a produção durante a noite ultrapassou a produção diurna (maio, agosto e setembro), 

os preços mais reduzidos destes mercados foram compensados pela maior produção 

verificada durante a noite. 

Na Figura 6.25, efetua-se uma comparação entre as remunerações e os preços médios 

de mercado (linha laranja) das 9 primeiras horas de cada sessão, incluindo o mercado 

diário, ao longo dos 3 anos.  

 

Figura 6.25 - Remunerações e preços de mercado das 9 primeiras horas de cada sessão, para os 3 

anos. 

 

                                                 

4 De acordo com a Figura 6.3 do subcapítulo 6.1 as horas da noite apresentam maior produção do que 

as horas do dia. 
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A remuneração obtida através da participação no mercado diário, na sessão 3 e em 

todas as sessões é muito semelhante, uma vez que o período de operação é simultâneo e 

os preços médios de mercado são muito similares. A sessão 4 também apresenta bons 

resultados a nível de receitas pois, embora as primeiras 9 horas de funcionamento 

compreendam menor número de horas noturnas do que nos casos anteriores, o preço 

médio da sessão é mais elevado.  

A sessão 5 e 6 apresentam as piores prestações a nível de remuneração, apesar dos 

preços médios mais elevados. Decorrente destes resultados, efetuou-se uma comparação 

entre a sessão 6 e a sessão 3, relativamente à energia produzida durante as primeiras 9 

horas de cada sessão e ao preço médio dos 3 anos.   

 

Figura 6.26 - Comparação entre a produção e preço médio de mercado das sessões 3 e 6, para os 3 

anos. 

Apesar dos preços médios mais elevados registados pela sessão 6, a energia produzida 

durante as 9 primeiras horas do período horário de programação dessa sessão é 

significativamente menor. Conforme se verificou na Figura 6.3, a produção de energia 

entre as 00:00 e as 08:00 horas (primeiras 9 horas da sessão 3) é maior do que a produção 

entre as 12:00 e as 20:00 horas (primeiras 9 horas da sessão 6). 
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6.5  Remuneração da produção e penalizações 

No presente subcapítulo considera-se a participação em mercado diário e intradiários, 

avaliando-se as penalizações impostas aos produtores por desvios de produção.  

Conforme mencionado no capítulo 4, a volatilidade do recurso eólico traduz-se em 

problemas relacionados com a participação dos parques eólicos no mercado de 

eletricidade, contribuindo significativamente para a volatilidade de preços. A previsão da 

produção da energia de base eólica surge como forma de atenuar os referidos problemas. 

Contudo, muitas vezes estas previsões não são depois correspondidas pela realidade, 

existindo uma diferença entre o valor previsto e o valor real observado. Estes desvios 

originam prejuízos económicos na medida em que a estas flutuações estão associadas 

penalizações. No caso do MIBEL, os produtores eólicos são remunerados pela previsão 

de produção ao preço de mercado. Consoante a produção real estiver por defeito ou por 

excesso, são ainda penalizados ou compensados, respetivamente. O Operador de Sistema 

(REN) é responsável por efetuar a liquidação dos desvios de produção, sendo que a estes 

desvios está associado um preço de desvio. O preço de penalização por defeito 

corresponde à soma entre o preço de desvio e o preço de mercado e assume um valor 

negativo. O preço de compensação por excesso corresponde à diferença entre o preço de 

mercado e o preço de desvio. 

Na Figura 6.27 está representado o preço médio de mercado diário, o preço médio de 

desvio, o preço médio de compensação por excesso e o preço médio de penalização por 

defeito para os 3 anos em análise. 
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Figura 6.27 - Preço médio de mercado, preço médio de desvio, preço médio de compensação por 

excesso e preço médio de compensação por defeito. 

Existem algumas variações significativas nos preços, nomeadamente em janeiro de 

2017 e setembro de 2018, onde se verificaram os valores mais elevados dos preços médios 

de mercado e desvio por excesso e os valores mínimos por defeito. Para além disso, 

observa-se uma evolução semelhante entre os preços médios de mercado diário e os 

preços médios de desvio por defeito.  

Neste estudo, pretende-se analisar o impacto dos desvios de produção na remuneração 

dos produtores. As previsões da produção para os períodos horários de programação 

devem ser realizadas antes do encerramento da sessão.  

As previsões de curto prazo efetuadas para o mercado diário têm um horizonte 

temporal de 48 horas, ou seja, as previsões das últimas 24 horas efetuadas no dia D, 

correspondem às previsões do dia D+1. As previsões de muito curto prazo para os 

mercados intradiários realizam-se no próprio dia (D+1) e a participação nestes mercados 

serve para corrigir as previsões do mercado diário. Estas previsões têm um horizonte 

temporal muito reduzido pelo que, devido à diferença de 3 horas entre o encerramento 

das sessões intradiárias e o período horário de programação, estas apenas são utilizadas 

nas primeiras 4 horas de funcionamento de cada sessão, sendo as previsões do mercado 

diário utilizadas para as restantes horas. As previsões de muito curto prazo foram obtidas 

através de um modelo autorregressivo de primeira ordem e as previsões de curto prazo 
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através de uma rede neuronal com base em previsões meteorológicas dos centros europeu 

ECMWF e americano GFS.  

Analisaram-se as compensações por excesso e as penalizações por defeito mensais, 

bem como a remuneração final mensal dos mercados diário e intradiário, como mostrado 

na Figura 6.28 para o caso do mercado diário. A análise das sessões intradiárias pode ser 

efetuada através da consulta das Figuras C.1, C.2, C.3, C.4 e C.5 do Anexo C. 

 

Figura 6.28 - Remuneração final, compensação por excesso e penalização por defeito mensais do 

mercado diário. 

Os maiores valores de compensação por excesso e penalização por defeito ocorrem 

nos meses de inverno, indicando que durante este período existem maiores desvios na 

previsão da produção. A Figura 6.7 da secção 6.2.1, mostra que os meses de inverno 

apresentam também maiores variações na velocidade do vento. Conforme mencionado 

no subcapítulo 4.1, a dificuldade da previsão aumenta com a maior variabilidade do 

recurso eólico. Conclui-se que a remuneração da produção é fortemente influenciada pela 

incerteza da previsão do vento.  

Para cada sessão de mercado foram determinadas as compensações por excesso, 

penalizações por defeito e a remuneração final dos 3 anos, como mostrado na Tabela 6.7. 

A remuneração final foi determinada de acordo com a seguinte expressão: 
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          𝑅 =  ∑  𝑃𝐸𝑃𝑖 × 𝑃𝑀𝑖 + 𝑃𝑃𝑑 × 𝐷𝑑 + 𝑃𝐶𝑒 × 𝐷𝑒                                                (6.1)

𝑁

𝑖=0

 

Onde: 𝑅 −  Remuneração final [€]; 𝑃𝐸𝑃𝑖 − Produção eólica prevista em função da 

hora de programação [MWh]; 𝑃𝑀𝑖 − Preço de mercado em função da hora de 

programação [€/MWh]; 𝑃𝑃𝑑 − Preço de penalização por defeito em função da hora de 

programação [€/MWh]; 𝐷𝑑 − Desvio por defeito em função da hora de programação 

[MWh]; 𝑃𝐶𝑒 − Preço de compensação por excesso em função da hora de programação 

[€/MWh]; 𝐷𝑒 − Desvio por excesso em função da hora de programação [€/MWh]. 

Tabela 6.7 – Penalizações, compensações e remunerações dos mercados diário e intradiários, para os 

3 anos. 

  

Diário 

 

Sessão2 

 

Sessão3 

 

Sessão4 

 

Sessão5 

 

Sessão6 

Penalizações 

defeito [€] 

 

-5 330 072 

 

-5 149 772 

 

-5 095 578 

  

-5 020 887 

 

-5 573 651 

 

-5 732 775 

Compensações 

excesso [€] 

 

5 189 499 

 

5 113 849 

 

5 220 666 

 

4 940 113 

 

4 636 149 

  

4 893 437 

Remuneração 

final [€] 

 

26 490 814 

  

26 332 437 

 

26 403 192 

 

26 014 186 

 

25 943 950 

 

25 884 342 

 

De uma forma geral, não existem diferenças significativas entre as penalizações, 

compensações e remunerações das diferentes sessões. Verifica-se, ainda que a sessão 

diária foi a que obteve um valor mais alto de remuneração final, cerca de 26 490 814€ 

para os 3 anos, uma vez que esta sessão apresenta um dos valores mais elevados de 

compensação por excesso (ficando atrás apenas da sessão 3). A sessão 6 foi a que 

apresentou o menor valor de remuneração (25 884 342€), visto que apresenta um dos 

menores valores de compensações por excesso e o maior valor de penalização por defeito. 

6.6 Cenários de remuneração eólica 

Neste subcapítulo estudam-se 4 cenários de remuneração da produção, simulando-se 

a participação em mercados de contratação bilateral e em mercado diário e intradiário. 
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Como referido na secção 3.5.5, existe relação direta entre o produtor e comercializador 

ou consumidor, pelo que os preços e as condições de contrato são estabelecidos e 

acordados entre as duas entidades. Neste caso de estudo, os preços de referência dos 

contratos bilaterais basearam-se nos preços de contratos futuros, ou seja, o preço de 

contrato bilateral assume o valor do preço de referência do último dia de negociação do 

ano anterior, como mostrado na Tabela 6.8. 

Tabela 6.8 - Preços de referência dos contratos bilaterais. 

 

 

Optou-se por simular a negociação nos contratos bilaterais da quantidade de energia 

correspondente ao P75 e P90 determinados na secção 6.2.2. A negociação de P50 não foi 

simulada, visto que em 2017 e 2018 essa estimativa não foi atingida, pelo que a 

negociação dessa quantidade de energia incorreria em custos adicionais de compensação. 

Assumiu-se que as penalizações associadas aos desvios na previsão da produção serão 

suportadas pelo comercializador. Escolheu-se transacionar em mercado diário e 

intradiário a diferença de energia entre a produção anual e o P75 e P90, tendo-se 

verificado, para cada ano, a data em que essas estimativas foram atingidas. O intradiário 

escolhido corresponde à sessão que apresentou a melhor prestação para o referido 

período, de acordo com a Tabela 6.6. Assim, estabeleceram-se 4 cenários distintos: 

 Cenário 1: participação de P75 em contrato bilateral e restante energia em 

mercado diário; 

 Cenário 2: participação de P75 em contrato bilateral e restante energia em 

mercado intradiário+diário;  

 Cenário 3: participação de P90 em contrato bilateral e restante energia em 

mercado diário; 

 Cenário 4: participação de P90 em contrato bilateral e restante energia em 

mercado intradiário+diário.  

 2017 2018 2019 

Preço de referência [€/MWh] 46,00 52,41 61,90 
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6.6.1 Cenário 1 

A energia negociada de P75 em contrato bilateral corresponde à estimativa de 

produção de P75 para um horizonte temporal de 1 ano (182,5 GWh). Verificou-se que, 

esse valor de produção era atingido, para o ano de 2017, a 26 de dezembro às 00:00 horas, 

para o ano de 2018, a 29 de novembro às 04:00 horas e para o ano de 2019 a 22 de 

novembro às 12:00 horas. Toda a energia produzida a partir das datas referidas foi 

vendida a preço de mercado diário.  

A remuneração obtida através da negociação de P75 em contrato bilateral encontra-

se na Tabela 6.9.  

Tabela 6.9 - Remuneração do contrato bilateral (P75). 

P75 2017 2018 2019 

Remuneração [€] 8 069 712 9 219 024 10 822 104 

 

Uma vez atingidas as estimativas de produção de P75, o parque passa a ser 

remunerado segundo o regime de mercado diário, considerando-se penalizações. A 

remuneração obtida a preço de mercado encontra-se na Tabela 6.10.  

Tabela 6.10 - Remuneração obtida através da participação em mercado diário – cenário1. 

P75 2017 2018 2019 

Remuneração de mercado [€] 285 216 997 821 1 168 246 

 

Existe uma diferença muito significativa entre a remuneração do ano de 2017 e os 

restantes anos, uma vez que nesse ano houve menor produção de energia, tendo-se 

atingido o P75 apenas a 26 de dezembro.  

6.6.2 Cenário 2 

A energia negociada no contrato bilateral correspondeu a 182,5 GWh a mesma 

quantidade negociada no cenário 1. Uma vez que as quantidades de energia negociada 

foram iguais, os valores da remuneração obtida através da participação em contrato 

bilateral correspondem aos valores da Tabela 6.9.  
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Contrariamente ao cenário 1, a quantidade de energia produzida pelo parque eólico 

durante dezembro e final de novembro (após o P75 ter sido atingido), será remunerada 

segundo a sessão de mercado intradiário que obteve melhores resultados no estudo 

efetuado em 6.4.2, para os meses em questão. De acordo com a Tabela 6.6, a sessão que 

apresentou maiores valores de remuneração em novembro e dezembro foi a 4. A 

determinação das penalizações baseou-se nas previsões de muito curto prazo para as 

primeiras 4 horas de funcionamento do intradiário 4 e nas .previsões de curto prazo para 

as restantes horas do dia. A remuneração teve em conta as referidas penalizações e os 

preços da sessão 4 e mercado diário, sendo que das 04:00 horas até as 07:00 horas o 

produtor é remunerado segundo os preços do intradiário 4 e nas horas excedentes segundo 

os preços de mercado diário. As remunerações obtidas segundo este regime encontram-

se na Tabela 6.11. 

Tabela 6.11 - Remuneração obtida através da participação em mercado intradiário+diário – cenário2. 

P75 2017 2018 2019 

Remuneração de mercado [€] 280 452 1 023 348 1 133 335 

6.6.3 Cenário 3 

Neste cenário, a energia negociada no contrato bilateral futuro correspondeu a P90 

para o horizonte temporal de 1 ano, 168,4 GWh. Esse valor de energia foi atingido a 15 

de dezembro de 2017 às 11:00 horas, a 18 de novembro de 2018 às 08:00 horas e a 13 de 

novembro de 2019 às 00:00 horas. Toda a energia produzida posteriormente foi vendida 

em mercado diário.  

A remuneração obtida através da participação em contrato bilateral é mostrada na 

Tabela 6.12. 

Tabela 6.12 - Remuneração do contrato bilateral (P90). 

P90 2017 2018 2019 

Remuneração [€] 7 666 226 8 758 072 10 280 998 
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Após o parque ter atingido o valor de produção de 168,4 GWh, passa a integrar o 

regime de mercado diário, encontrando-se as remunerações obtidas na Tabela 6.13.  

Tabela 6.13 - Remuneração obtida através da participação em mercado diário – cenário3 

P90 2017 2018 2019 

Remuneração de mercado [€] 648 320 1 512 266 1 536 541 

6.6.4 Cenário 4 

Neste cenário a quantidade negociada nos contratos bilaterais correspondeu à mesma 

do cenário 3, ou seja, 168, 4 GWh. Consequentemente, a remuneração obtida pela 

participação nestes contratos corresponde à Tabela 6.12.  

Uma vez que a estimativa de produção P90 foi atingida durante os meses de novembro 

e dezembro, dependendo do ano, tal como no cenário 2, participou-se nas primeiras 4 

horas da sessão intradiária 4 e durante as restantes horas no mercado diário. Na Tabela 

6.14, encontram-se os resultados das remunerações obtidas nestes mercados.  

Tabela 6.14 - Remuneração obtida através da participação em mercado intradiário+diário– cenário4. 

P90 2017 2018 2019 

Remuneração de mercado [€] 683 664 1 500 954 1 509 755 

 

6.6.5  Comparação dos resultados dos cenários de remuneração 

Nesta secção efetua-se uma comparação entre os resultados dos cenários descritos nas 

secções precedentes. 

Efetuando uma análise entre a Tabela 6.9 relativa a uma quantidade negociada de P75 

em contrato bilateral e a Tabela 6.12 relativa a uma quantidade negociada de P90, conclui-

se que as remunerações obtidas para P90 são menores, uma vez que a quantidade de 

energia negociada é também menor. O ano de 2019 apresenta valores significativamente 

mais elevados do que os restantes anos, uma vez que o preço de referência do contrato é 

superior para esse ano.  
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Quanto à participação no mercado diário e intradiário, conclui-se através da Tabela 

6.10; Tabela 6.11; Tabela 6.13 e Tabela 6.14 que as diferenças de remuneração entre o 

mercado diário e mercado intradiário 4 completado com previsão diária não são muito 

significativas, observando-se uma prestação semelhante dos dois mercados. Conclui-se 

ainda que as remunerações obtidas para o ano de 2017 são bastante mais reduzidas do 

que para os restantes, devido ao facto de, nesse ano, as estimativas de P75 e P90 terem 

sido atingidas mais tarde. Verifica-se ainda que as remunerações obtidas em regime de 

mercado para P90 são mais elevadas do que para P75, dado que o parque eólico integra 

o regime de mercado mais cedo.  

Efetuou-se uma comparação da remuneração final obtida para cada ano, em função 

dos cenários em estudo, conforme se observa na Tabela 6.15.  

Tabela 6.15 - Remuneração final obtida em cada um dos cenários. 

  Intra4 + diário [€] Diário [€] 

2017 P75 8 350 164 8 354 928 

P90 8 349 890 8 314 546 

2018 P75 10 242 372 10 216 845 

P90 10 259 026 10 270 338 

2019 P75 11 955 439 11 990 350 

P90 11 790 753 11 817 539 

 

As remunerações obtidas em cada um dos cenários são muito idênticas. Em 2019 

registam-se os valores de remuneração mais elevados visto que nesse ano se verificou o 

maior valor de produção e o maior valor de preço de referência do contrato bilateral. A 

menor remuneração verifica-se em 2017 pois, para além de ser o ano que registou menor 

produção de energia, o preço de referência do contrato é inferior aos restantes anos. Em 

2017 e 2019 as remunerações que envolveram a negociação de P75 nos contratos 

bilaterais obtiveram melhores resultados, uma vez que os preços de referência dos 

contratos são mais elevados do que os preços médios anuais de mercado diário. Isso não 

se verifica em 2018 pois, conforme a Figura 6.20, o preço médio anual de mercado diário 

assume um valor mais elevado do que o preço de referência do contrato bilateral, 

concluindo-se que nesse ano quanto mais cedo o parque participasse em regime de 
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mercado mais elevada seria a remuneração. Relativamente à participação em mercado 

diário e intradiário 4 completada com o diário, conclui-se que em 67% dos cenários o 

mercado diário obteve maiores valores de remuneração. 

6.6.6  Comparação entre cenários, mercados e remuneração real 

Nos mercados intradiários foram utilizadas previsões de muito curto prazo para as 

primeiras 4 horas do período horário de programação e previsões de curto prazo para as 

restantes horas, como descrito na secção 6.5. Na remuneração final dos mercados foram 

consideradas as penalizações por desvios de produção. As receitas de mercado e as 

receitas obtidas em cada um dos cenários descritos acima, para os 3 anos, são comparadas 

com a situação real. A Tabela 6.16 mostra as diferenças percentuais entre a remuneração 

real e as simuladas.  
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Tabela 6.16 - Diferenças percentuais entre as remunerações dos mercados e dos cenários e a 

remuneração real dos 3 anos. 

  

Remuneração [€] 

 

Remuneração 

[€/MWh] 

Diferenças 

percentuais entre 

real e estratégias 

[%] 

Real 64 046 744 108,36 - 

Cenário 1 30 562 122 51,71 52,3 

Cenário 2 30 547 976 51,69 52,3 

Cenário 3 30 402 423 51,44 52,5 

Cenário 4 30 399 669 51,43 52,5 

Diário 26 490 814 44,82 58,6 

Intradiário 2 26 332 437 44,55 58,9 

Intradiário 3 26 403 192 44,67 58,8 

Intradiário 4 26 014 186 44,01 59,4 

Intradiário 5 25 943 950 43,90 59,5 

Intradiário 6 25 884 342 43,80 59,6 

Conclui-se, como se esperava, que existe uma diferença muito significativa entre a 

situação real e as várias estratégias de remuneração analisadas neste estudo. De entre os 

cenários, constata-se que o cenário 1, correspondente à participação no mercado diário e 

à negociação de P75 em contrato bilateral, foi o que apresentou melhores resultados, 

ainda assim muito distantes dos que resultam do esquema remuneratório de que o parque 

atualmente beneficia. O cenário 4 foi o que evidenciou pior desempenho, correspondendo 

a uma simulação de negociação de P90 em contrato bilateral e a uma participação no 

intradiário 4 completado com o diário. As variações percentuais dos cenários são muito 

semelhantes, com as maiores diferenças a ocorrerem para os cenários 3 e 4, 

correspondentes a negociar P90 em contrato bilateral. Em média, verifica-se uma redução 

de cerca de 52% em todos os cenários, o que equivale a uma receita inferior a metade da 

que o parque usufrui no esquema remuneratório atual. 

As diferenças percentuais da participação nos mercados diário e intradiários são 

idênticas. A sessão diária apresenta a receita mais elevada, enquanto a 6 apresenta a 

menor remuneração. Conforme a comparação efetuada na secção 6.4.1 relativa aos preços 
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médios das tarifas feed-in e aos preços médios de mercado diário, verifica-se uma redução 

média de 51%. Nesta análise obteve-se uma redução de cerca de 59% nas receitas de 

mercado face à remuneração real, evidenciando o grande impacto dos desvios da previsão 

da produção na receita final.  

As maiores remunerações são obtidas nos cenários de negociação em contratos 

bilaterais conjuntamente com a participação em mercado, visto que estes contratos têm o 

objetivo de diminuir o risco inerente ao funcionamento dos mercados spot, reduzindo a 

exposição dos produtores à volatilidade dos preços destes mercados.  
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7 Conclusões 

Nas últimas décadas, a integração da geração de base renovável no setor elétrico tem 

aumentado, contribuindo para um futuro energético mais sustentável. Em todo o mundo 

e em particular na Europa, a capacidade de geração elétrica utilizando a energia eólica 

como fonte tem registado um enorme crescimento, verificando-se, em 2019, uma 

capacidade instalada europeia de cerca de 205 GW. O crescimento desta tecnologia deve-

se a países como Alemanha, Espanha, Inglaterra e França, mas também ao contributo de 

países como Portugal que, apesar da menor dimensão, fizeram da energia eólica 

renovável, endógena, de grande importância no mix de recursos utilizados nos seus 

setores elétricos.  

O desenvolvimento da tecnologia eólica em Portugal deve-se a políticas ambientais e 

energéticas que visam diminuir a dependência energética do país e reduzir o impacto do 

setor elétrico no ambiente. O estabelecimento de tarifas feed-in como forma de 

remuneração dos produtores de energia em regime especial constitui um exemplo de 

políticas de incentivo. Apesar do grande contributo desse sistema de remuneração para o 

desenvolvimento da tecnologia, é inevitável o fim gradual das tarifas incentivadas e a 

entrada em regime de mercado, como forma de transacionar a energia produzida pelos 

parques no restante da sua vida útil.  

A presente dissertação teve o principal objetivo de estudar a remuneração de um 

produtor eólico em mercado liberalizado, procurando-se qual a melhor estratégia de 

licitação de modo a maximizar a remuneração.  

No caso de estudo efetuou-se uma análise de um parque eólico com uma potência 

nominal de 90 MW. Foram analisados os dados operacionais de 3 anos, procurando 

identificar os padrões sazonais, mensais e diários de produção. A produção média dos 3 

anos equivaleu a 2189 horas equivalentes de funcionamento a plena carga. O ano de 2017 

registou um desvio negativo de 7,1% em relação ao valor médio de produção dos 3 anos, 

2018 um desvio negativo de 1,7% e 2019 um desvio positivo de 8,8%.  

Para a obtenção da estimativa da produção de longo termo do parque, com diferentes 

probabilidades de excedência, foram utilizadas séries de reanálise ERA5 e MERRA-2 e 

os dados de produção registados nos 3 anos. Observou-se uma boa correlação entre esses 

dados e os dados de vento das séries, com coeficientes de determinação, R2, de 0,92 

(ERA5) e de 0,85 (MERRA-2). 
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Da análise aos 3 anos das séries concorrentes com o período de operacionalidade de 

3 anos em apreço, resultou uma correção de 0,37% na velocidade média do vento, 

correspondendo a uma correção de 0,65% na energia. A melhor estimativa de produção 

correspondente ao P50 foi de 198,3 GWh/ano. A determinação do P75 e P90 foi feita 

tendo em conta as incertezas associadas ao cálculo de P50. De uma incerteza total de 

11,8% para um horizonte futuro de 1 ano, resultaram valores de P75 de 182,5 GWh/ano 

e P90 de 168,4 GWh/ano.  

A receita do parque foi analisada segundo o regime atual de remuneração para cada 

ano, obtendo-se um valor de 20 083 556€ em 2017, 21 077 673€ em 2018 e 22 885 514€ 

em 2019.  

Para a definição das melhores estratégias de remuneração do parque eólico, 

estudaram-se os mercados diário e intradiário com o intuito de perceber quais os mais 

interessantes para o produtor. Foi efetuada uma análise aos preços médios do mercado 

diário, constatando-se uma redução de 51% face aos preços médios das tarifas feed-in. A 

participação em todas as sessões foi a que obteve a melhor prestação, em termos de 

remuneração dos 3 anos, para as primeiras 9 horas do período horário de programação, 

com um valor de 11 294 662€. Determinou-se que a remuneração da produção não 

depende apenas da quantidade de energia produzida mas também de outros fatores 

externos como o preço e a volatilidade de mercado.  

Avaliando as penalizações impostas aos produtores por desvios da previsão da 

produção, conclui-se que os maiores desvios ocorrem para os meses de inverno, nos quais 

se verificam as maiores velocidades do vento. O mercado diário registou o maior valor 

de remuneração, no final dos 3 anos, 26 490 814€, ao passo que a sessão 6 apresentou a 

remuneração mais baixa, 25 884 342€. 

Nos cenários de remuneração simulou-se a participação dos parques em mercados de 

contratação bilateral e mercados diário e intradiário. Os cenários basearam-se na 

negociação de P75 e P90 em contratos bilaterais e a restante energia produzida em 

mercado diário e em mercado intradiário completado com o diário. O cenário que 

apresentou os melhores resultados em termos de remuneração dos 3 anos correspondeu à 

participação em mercado diário e à negociação de P75 em contrato bilateral, com um 

valor de 30 562 122€. A receita mais baixa de 30 399 669€ obteve-se para o cenário 4, 
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onde se simulou a negociação de P90 em contrato bilateral e a participação em mercado 

intradiário completado com diário. 

Existe uma diferença muito significativa entre a remuneração real dos 3 anos e as 

remunerações simuladas, registando-se uma redução de cerca de 52% para os cenários e 

de 59% para a participação em mercado. A otimização da participação dos parques em 

mercado de energia, recorrendo a técnicas de previsão e metodologias de sofisticação 

crescente, será de grande importância na sustentabilidade da atividade de geração de 

energia elétrica de base eólica. A redução das receitas, uma vez findo o período de vigor 

das tarifas feed-in de há uma ou duas décadas, será drástica e colocará aos produtores 

grandes desafios.  

Como trabalho futuro seria pertinente uma análise mais detalhada da participação dos 

parques em mercado diário e intradiário, utilizando previsões da produção baseadas 

noutros tipos de modelos de previsão, com o intuito de encontrar estratégias conducentes 

a uma diminuição das penalizações impostas à participação no mercado. Seria também 

interessante estudar a remuneração obtida através da comercialização de energia em 

diferentes mecanismos do mercado de derivados de energia, considerando a agregação da 

produção de vários parques eólicos situados em zonas geográficas dispersas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

98 

Referências Bibliográficas  

1. Fernandez, S., A importância do desenvolvimento das Energias Renováveis 
através das Tarifas Feed-In. 2014, Faculdade de Direito da Universidade Católica 
Portuguesa. 

2. Matthew Mason. Renewable Energy: All You Need to Know. 2020  abril 2020]; 
Available from: https://www.environmentalscience.org/renewable-energy. 

3. Rodrigues, Á., Energia - Introdução. 2019. 
4. Casadinho, C., Base de Dados do Potencial Eólico em Portugal Continental, in 

Energia e Bioenergia. 2014, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
5. Saraiva, J., J. Silva, and M. Leão, Mercados de Eletricidade - Regulação e Tarifação 

de Uso das Redes. 1º Edição ed. 2002, Porto: FEUP edições  
6. BP, BP Statistical Review of World Energy. 2019. 
7. Associação das Energias Renováveis. Energias Renováveis: Destaques. 2020  abril 

2020]; Available from: https://www.apren.pt/pt/energias-
renovaveis/destaques. 

8. Directiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de Junho de 
2003 que estabelece regras comuns para o mercado interno da electricidade e 
que revoga a Directiva. Jornal Oficial da União Europeia nº L 176 de 15/07/2003. 
p. 0037-0056. 

9. Rodrigues, Á., Energias Renováveis - Introdução. 2019. 
10. EDP Comercial. Portugal, Campeão das Renováveis. 2020  abril 2020]; Available 

from: https://www.edp.pt/content-hub/portugal-campeao-das-energias-
renovaveis/. 

11. EDP Comercial. Conheça a Origem da Energia. 2020  abril 2020]; Available from: 
https://www.edp.pt/origem-
energia/?sector=Residenciais%20e%20pequenos%20neg%C3%B3cios&year=20
19&period=3. 

12. Renováveis, A.d.E., Boletim Eletricidade Renovável - Junho 2019. 2019. 
13. Energia, O.d., DGEG, and ADENE, Energia em Números - Edição 2019. 2019. 
14. Renováveis, A.d.E., Boletim Eletricidade Renovável - Janeiro 2020. 2020. 
15. Direção Geral de Energia e Geologia. Energia/ Ambiente/ Desenvolvimento 

Sustentável. 2020  abril 2020]; Available from: 
http://www.dgeg.gov.pt/default.aspx?cn=774977577758AAAAAAAAAAAA. 

16. Eurostat. Estatísticas das Energia Renováveis 2020  junho 2020]; Available from: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pt&oldid=401190. 

17. CMVM, et al., Integração da Produção Renovável e de Cogeração no MIBEL e na 
Operação dos Respetivos Sistemas Elétricos 2018. 

18. Renováveis, A.d.E., Eletricidade Renovável Inovação e Tendências. 2017. 
19. Burton, T., et al., Wind Energy Handbook. 2001, Reino Unido: John Wiley & Sons. 
20. Rodrigues, Á., Energia Eólica - Generalidades. 2019. 
21. EDP. Eólicas em Alto Mar. 2018  abril 2020]; Available from: 

https://www.edp.com/pt-pt/historia-eolicas-em-alto-mar. 
22. Manwell, J.F., J.G. McGowan, and A.L. Rogers, Wind Energy Explained. 2009, 

Reino Unido: John Wiley & Sons. 

https://www.environmentalscience.org/renewable-energy
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/destaques
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/destaques
https://www.edp.pt/content-hub/portugal-campeao-das-energias-renovaveis/
https://www.edp.pt/content-hub/portugal-campeao-das-energias-renovaveis/
https://www.edp.pt/origem-energia/?sector=Residenciais%20e%20pequenos%20neg%C3%B3cios&year=2019&period=3
https://www.edp.pt/origem-energia/?sector=Residenciais%20e%20pequenos%20neg%C3%B3cios&year=2019&period=3
https://www.edp.pt/origem-energia/?sector=Residenciais%20e%20pequenos%20neg%C3%B3cios&year=2019&period=3
http://www.dgeg.gov.pt/default.aspx?cn=774977577758AAAAAAAAAAAA
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pt&oldid=401190
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pt&oldid=401190
https://www.edp.com/pt-pt/historia-eolicas-em-alto-mar


  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

99 

23. Associação das Energias Renováveis. Energias Renováveis - O que são. 2020  abril 
2020]; Available from: https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/o-que-
sao. 

24. Rassid, H., Mercado de Reservas: Simulador Multiagente SIMREEL e Caso de 
Estudo Envolvendo o Mercado Ibérico, in Engenharia Eletrotécnica e de 
Computadores. 2017, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa  

25. Wind Europe. Wind Energy Today. 2020  abril 2020]; Available from: 
https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/#. 

26. Energy Information Administration. What is U.S. electricity generation by energy 
source? 2020  abril 2020]; Available from: 
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3. 

27. International Energy Agency. Renewables. 2020  abril 2020]; Available from: 
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/renewables. 

28. Statista. Global cumulative installed wind power capacity from 2001 to 2019. 
2020  abril 2020]; Available from: 
https://www.statista.com/statistics/268363/installed-wind-power-capacity-
worldwide/. 

29. Europe, W., Wind Energy in Europe in 2019 - Trends and Statistics. 2019. 
30. Gonçalves, L., O Futuro do Setor Eólico - Extensão de Vida Útil e Repowering das 

Centrais Eólicas. 2017. 
31. Renováveis, A.d.E., Boletim Eletricidade Renovável - Dezembro 2019. 2019. 
32. INEGI and APREN, Parques Eólicos em Portugal. 2019. 
33. Direção Geral de Energia e Geologia. Energia Eólica. 2020  abril 2020]; Available 

from: http://www.dgeg.gov.pt/?cn=636364427558AAAAAAAAAAAA. 
34. Rodrigues, Á., Energia Eólica - II. 2019. 
35. Sousa, J., Previsão da Produção Eléctrica em Parques Eólicos in Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores. 2007, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto. 

36. Penados, C., Role of the Physical Power Exchanges in the Electricity Wholesale 
Market in Instituto de Postgrado y Formación Continua. 2008, Universidad 
Pontificia Comillas. 

37. Associação das Energias Renováveis. Energias Renováveis: Potência 2020  março 
2020]; Available from: https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/potencia. 

38. CMVM, et al., Integração da Produção em Regime Especial no MIBEL e na 
Operação dos Respetivos Sistemas Elétricos. 2012. 

39. DSPEE and DGEG, O Sistema Electroprodutor Nacional Oferta Vs. Procura. 2016. 
40. SU Eletricidade. Quem somos 2020  março 2020]; Available from: 

https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/586/quem-somos. 
41. Mahomed, K., Organização do Sector Elétrico UmaComparação entre Portugal e 

Brasil  2016, Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. 
42. CMVM, et al., Descrição do Funcionamento do MIBEL. 2009. 
43. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Mercado 2020  abril 2020]; 

Available from: https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/mercado/. 
44. Mercado Ibérico de Eletricidade. Mercado Ibérico da Energia Elétrica – MIBEL. 

2020  março 2020]; Available from: https://www.mibel.com/. 

https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/o-que-sao
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/o-que-sao
https://windeurope.org/about-wind/wind-energy-today/
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/renewables
https://www.statista.com/statistics/268363/installed-wind-power-capacity-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/268363/installed-wind-power-capacity-worldwide/
http://www.dgeg.gov.pt/?cn=636364427558AAAAAAAAAAAA
https://www.apren.pt/pt/energias-renovaveis/potencia
https://sueletricidade.pt/pt-pt/page/586/quem-somos
https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/mercado/
https://www.mibel.com/


  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

100 

45. Decreto-Lei nº 29/2006 de 15 de Fevereiro, Diário da República — I Série-A. 
2006, Ministério da Economia e da Inovação. p. 144-185. 

46. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Transporte. 2020  abril 2020]; 
Available from: https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/transporte/. 

47. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Distribuição. 2020  abril 2020]; 
Available from: https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/distribuicao/. 

48. EDP. Mercado Livre e Mercado Regulado. 2017  março 2020]; Available from: 
https://portugal.edp.com/pt-pt/mercado-livre-e-mercado-regulado. 

49. Sousa, A., Comportamento dos Preços do MIBEL Tendo em Conta Cenários de 
Aumento de Veículos Elétricos, in Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. 
2017, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

50. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Produção. 2020  abril 2020]; 
Available from: https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/producao/. 

51. EDP Distribuição. Regimes de Produção de Eletricidade Regime Ordinário. 2018  
março 2020]; Available from: https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/regime-
ordinario. 

52. outubro, D.-L.n.-A.d.d., Diário da República, 1.º série - N.º 194. 2012, Ministério 
da Economia e do Emprego. p. 5588-(2) a 5588-(45). 

53. EDP Distribuição. Regimes de Produção de Eletricidade Regime Especial 2018  
março 2020]; Available from: https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/regime-
especial. 

54. Energéticos, E.R.S., Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional 
de Transporte para o Periodo 2020-2029. 2019. p. 14-17. 

55. Energéticos, E.R.S., Proposta de PDIRD-E 2018: Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede de Distribuição de Eletricidade para o período 2019-2023. 
2019. p. 11-33. 

56. Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Comercialização. 2020  abril 
2020]; Available from: 
https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/comercializacao/. 

57. OMIE. Mercado de Eletricidade. 2020  março 2020]; Available from: 
https://www.omie.es/pt/mercado-de-electricidad. 

58. Mota, A., Mercado a Prazo (Forwards Cambiais) 2016. 
59. OMIP, Relatório de Gestão e Compras 2018. 2018. 
60. OMIP. Funções. 2020  março 2020]; Available from: 

https://www.omip.pt/pt/funcoes-omip. 
61. OMI. Mercado a prazo OMIP. 2020  março 2020]; Available from: 

https://www.grupoomi.eu/pt/mercado-prazo-omip. 
62. OMIP. Modelo de Mercado. 2020  junho 2020]; Available from: 

https://www.omip.pt/index.php/es/modelo-de-mercado. 
63. REN. Programação Horária. 2014  abril 2020]; Available from: 

http://www.mercado.ren.pt/PT/Electr/InfoMercado/InfOp/ProgramasHorarios
/Paginas/default.aspx. 

64. Nuño, E., A.J.C. Pereira, and C.M.M. Ferreira. Impact of variable renewable 
energy in the Iberian Electricity Market. in 2015 50th International Universities 
Power Engineering Conference (UPEC). 2015. 

https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/transporte/
https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/distribuicao/
https://portugal.edp.com/pt-pt/mercado-livre-e-mercado-regulado
https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/producao/
https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/regime-ordinario
https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/regime-ordinario
https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/regime-especial
https://www.edpdistribuicao.pt/pt-pt/regime-especial
https://www.erse.pt/eletricidade/funcionamento/comercializacao/
https://www.omie.es/pt/mercado-de-electricidad
https://www.omip.pt/pt/funcoes-omip
https://www.grupoomi.eu/pt/mercado-prazo-omip
https://www.omip.pt/index.php/es/modelo-de-mercado
http://www.mercado.ren.pt/PT/Electr/InfoMercado/InfOp/ProgramasHorarios/Paginas/default.aspx
http://www.mercado.ren.pt/PT/Electr/InfoMercado/InfOp/ProgramasHorarios/Paginas/default.aspx


  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

101 

65. OMIE. Mercado Intradiário. 2020  março 2020]; Available from: 
http://m.mibgas.es/pt/principal/mercados-e-produtos/mercado-da-
electricidade/os-nossos-mercados-de-eletricidade/mercado-in. 

66. Energéticos, E.R.S., Proposta de Articulado Regulamento de Operação das Redes 
(ROR). 2017. 

67. REN. Sistema de Informação de Mercados. 2020  abril 2020]; Available from: 
https://www.ren.pt/pt-
PT/o_que_fazemos/eletricidade/sistema_de_informacao_de_mercados/. 

68. Correia, C., Mercado Multi-Agente de Eletricidade: Comercialização de Energia 
Renovável em Bolsa e por Contratos Bilaterais com Gestão Dinâmica de Preço e 
Volume, in Engenharia Geográfica, Geofísica E Energia. 2016, Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa  

69. Marques, J., Mercados Liberalizados de Energia Elétrica: Contratos Padronizados 
de Futuros, in Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 2018, Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa  

70. Energéticos, E.R.S., Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema 2019. 
71. Decreto-Lei n.º 153/2014 de 20 de outubro, Diário da República, 1.ª série — N.º 

202. 2014, Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. p. 
5298-5311. 

72. DGEG, R. Portuguesa, and P. Energia, Guia de Enquadramento relativo às tarifas 
aplicáveis aos regimes de micro/miniprodução. 2018. 

73. Fevereiro, D.-L.n.-A.d.d., Diário da República — I Série-A - nº33. 2005, Ministério 
das Actividades Económicas e do Trabalho. p. 1180-(2) a 1180-(9). 

74. outubro, D.-L.n.-B.d.d., Diário da República, 1.ª série — N.º 194. 2012, Ministério 
da Economia e do Emprego p. 5588-(45) - 5588-(133). 

75. fevereiro, D.-L.n.d.d., Diário da República, 1.ª série — N.º 42. 2013, Ministério 
Da Economia e do Emprego. p. 1154-1165. 

76. Direção Geral de Energia e Geologia. Política Energética 2020  março 2020]; 
Available from: 
http://www.dgeg.gov.pt/default.aspx?cn=77257726AAAAAAAAAAAAAAAA. 

77. Renováveis, A.d.E., Boletim Energias Renováveis - Fevereiro de 2018. 2018. 
78. Monteiro, C., et al., Wind Power Forecasting: State-of-the-Art 2009. 
79. Soman, S., et al., A review of wind power and wind speed forecasting methods 

with different time horizons. 2010. 1-8. 
80. Sousa, J., Previsão da Produção Elétrica de Base Renovável. 2019. 
81. Nowotarski, J. and R. Weron, Recent advances in electricity price forecasting: A 

review of probabilistic forecasting. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 
2018. 81: p. 1548-1568. 

82. Uniejewski, B., G. Marcjasz, and R. Weron, Understanding intraday electricity 
markets: Variable selection and very short-term price forecasting using LASSO. 
International Journal of Forecasting, 2019. 35(4): p. 1533-1547. 

83. Weron, R. and A. Misiorek, Forecasting spot electricity prices: A comparison of 
parametric and semiparametric time series models. 2008. 

84. Weron, R., Electricity price forecasting: A review of the state-of-the-art with a 
look into the future. International Journal of Forecasting, 2014. 30(4): p. 1030-
1081. 

85. Rodrigues, Á., Caracterização do recurso e modelação do vento. 2019. 

http://m.mibgas.es/pt/principal/mercados-e-produtos/mercado-da-electricidade/os-nossos-mercados-de-eletricidade/mercado-in
http://m.mibgas.es/pt/principal/mercados-e-produtos/mercado-da-electricidade/os-nossos-mercados-de-eletricidade/mercado-in
https://www.ren.pt/pt-PT/o_que_fazemos/eletricidade/sistema_de_informacao_de_mercados/
https://www.ren.pt/pt-PT/o_que_fazemos/eletricidade/sistema_de_informacao_de_mercados/
http://www.dgeg.gov.pt/default.aspx?cn=77257726AAAAAAAAAAAAAAAA


  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

102 

86. Seca, J., Regime de ventos de longo termo - Estado da Arte in Engenharia 
Mecânica 2019, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

87. Micalichen, M., Uso de Dados Meteorológicos Observacionais e de Reanálise 
para a Estimativa da Velocidade do Vento nos Níveis de Aerogeradores. 2018, 
Universidade Federal do Panamá. 

88. Stüker, E., et al., Comparação entre os dados de vento das reanálises 
meteorológicas ERA-Interim e CFSR com os dados das estações automáticas do 
INMET no Rio Grande do Sul. 2016. 

89. Climate Change Service. Climate reanalysis. 2020  junho 2020]; Available from: 
https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis. 

90. ECMWF. Climate reanalysis. 2020  junho 2020]; Available from: 
https://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis. 

91. Reanalyses.org. Advancing Reanalysis. 2010  junho 2020]; Available from: 
https://reanalyses.org/. 

92. ECMWF. ERA5. 2020  junho 2020]; Available from: 
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5. 

93. ECMWF. What are the changes from ERA-Interim to ERA5? 2020  junho 2020]; 
Available from: 
https://confluence.ecmwf.int//pages/viewpage.action?pageId=74764925. 

94. ECMWF. ERA5: What is the spatial reference. 2020  junho 2020]; Available from: 
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/ERA5%3A+What+is+the+spatial+ref
erence. 

95. NASA. Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 
2. 2019  junho 2020]; Available from: 
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/. 

96. Reanalyses.org. Overview of current atmospheric reanalyses. 2010  junho 2020]; 
Available from: https://reanalyses.org/atmosphere/overview-current-
atmospheric-reanalyses#ERA5. 

97. Rodrigues, Á., Energia Eólica IV. 2019. 
98. SOLARGIS. How to calculate P90 (or other Pxx) PV energy yield estimates. 2018  

junho 2020]; Available from: https://solargis.com/blog/best-practices/how-to-
calculate-p90-or-other-pxx-pv-energy-yield-estimates. 

99. Energéticos, E.R.d.S., Introdução de Ciclo Semanal nos Fornecimentos em BTN 
das Regiões Autónomas. 2017. 

100. Silva, S., Tecnologia em Aerogeradores. 2013, Universidade Federal de Minas 
Gerais. 

101. Raftery, P., A.J. Tindal, and A.D. Garrad, Understanding the risks of financing 
windfarms. 1997, Dublin. 

 

 

 

 

 

 

https://climate.copernicus.eu/climate-reanalysis
https://www.ecmwf.int/en/research/climate-reanalysis
https://reanalyses.org/
https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5
https://confluence.ecmwf.int/pages/viewpage.action?pageId=74764925
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/ERA5%3A+What+is+the+spatial+reference
https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/ERA5%3A+What+is+the+spatial+reference
https://gmao.gsfc.nasa.gov/reanalysis/MERRA-2/
https://reanalyses.org/atmosphere/overview-current-atmospheric-reanalyses#ERA5
https://reanalyses.org/atmosphere/overview-current-atmospheric-reanalyses#ERA5
https://solargis.com/blog/best-practices/how-to-calculate-p90-or-other-pxx-pv-energy-yield-estimates
https://solargis.com/blog/best-practices/how-to-calculate-p90-or-other-pxx-pv-energy-yield-estimates


  Estratégias de Participação de um Parque Eólico no Mercado de Eletricidade 

 

 

103 

Anexos 

Anexo A: Preços médios de mercado diário 

 

 

Figura A.1 – Preços médios de mercado diário em 2017. 

 

 

Figura A.2 – Preços médios de mercado diário em 2018. 
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Figura A.3 – Preços médios de mercado diário em 2019. 

 

Anexo B: Mercados intradiários sem penalizações 

 

 

Figura B.1 – Preços médios horários do intradiário 2 para cada ano. 
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Figura B.2 – Preços médios horários do intradiário 4 para cada ano. 

 

 

Figura B.3 – Preços médios horários do intradiário 5 para cada ano. 
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Figura B.4 – Preços médios horários do intradiário 6 para cada ano. 

 

Figura B.5 – Preços médios horários da participação em todas as sessões para cada ano. 
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  Figura B.6 – Remuneração e preço médio mensal do intradiário 3 para cada ano. 

 

 

Figura B.7 – Remuneração e preço médio mensal do intradiário 4 para cada ano. 
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Figura B.8 – Remuneração e preço médio mensal do intradiário 5 para cada ano. 

 

 

Figura B.9 – Remuneração e preço médio mensal do intradiário 6 para cada ano. 
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Figura B.10 – Remuneração e preço médio mensal da participação em todas as sessões para cada 

ano. 

Anexo C: Mercado diário e intradiário considerando penalizações 

 

 

Figura C.1 – Remuneração final, compensação por excesso e penalização por defeito mensais do 

intradiário 2. 
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Figura C.2 – Remuneração final, compensação por excesso e penalização por defeito mensais do 

intradiário 3. 

 

 

Figura C.3 – Remuneração final, compensação por excesso e penalização por defeito mensais do 

intradiário 4. 
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Figura C.4 – Remuneração final, compensação por excesso e penalização por defeito mensais do 

intradiário 5. 

 

 

Figura C.5 – Remuneração final, compensação por excesso e penalização por defeito mensais do 

intradiário 6. 

 

 

 

 


