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Resumo 

O paradigma dos sistemas energéticos encontra-se em mudança. O aparecimento das redes 

inteligentes irá revolucionar o papel do utilizador final de energia, passando este a ter um papel 

ativo nas redes inteligentes. Esta mudança terá um impacto considerável no utilizador final, 

afetando hábitos de consumo e privilegiando a gestão de energia por parte do utilizador final. 

As redes inteligentes privilegiam a participação ativa dos utilizadores finais e necessitam 

dessa participação para manter a estabilidade da rede, permitindo o balanço entre consumo e 

produção. Por outro lado, a aceitação da participação ativa resulta em vantagens para o utilizador 

final, podendo assim ver o seu custo de energia reduzido. Esta dissertação irá focar-se na gestão 

da procura no lado do utilizador e energia transitiva, tendo em vista a flexibilidade e a variação 

horária do preço de energia. No entanto, existem várias formas de o utilizador final de energia 

participar ativamente nas redes inteligentes. 

A não preparação do utilizador final para as mudanças que aí vêm, irá potenciar um impacto 

negativo e um aumento de custos de energia. Torna-se, assim, fundamental estudar a perceção 

dos atuais utilizadores finais de energia sobre as redes inteligentes e promover uma estratégia de 

comunicação que permita informar corretamente o utilizador final. 

Esta dissertação tem como objetivo o estudo da perceção do utilizador final e o estudo do 

impacto que esta perceção irá ter na rede inteligente. Foi realizado um inquérito ao utilizador final 

para estudar e avaliar a sua perceção sobre redes inteligentes e sobre a participação ativa desse 

utilizador nas redes inteligentes. Foi ainda desenvolvido um simulador que permite avaliar vários 

níveis de participação ativa dos utilizadores finais na rede inteligente, tendo em conta a variação 

horária de preços de energia. Como resultado, propõe-se nesta dissertação uma estratégia de 

comunicação com o utilizador final tendo em vista o aumento de conhecimento sobre redes 

inteligentes de energia, promovendo a correta participação dos utilizadores finais nas redes 

inteligentes. 

 

 

Palavras-chave: participação ativa nas redes inteligentes de energia, perceção do utilizador final, 

redes inteligentes de energia 





Abstract 

The paradigm of power systems is changing. The appearance of smart grids will 

revolutionize the role of the end-user, making it an active player in smart grids. This change will 

have a considerable impact on the end user, affecting consumption habits and giving preference 

to energy management in the end-user-side. 

Smart grids favour the active participation of end-users and need such participation to 

maintain the stability of the network, allowing the balance between consumption and generation. 

On the other hand, the acceptance of active namely end-user’s flexibility and hourly energy prices. 

However, there are several ways that the energy end-user can actively participate in smart grids. 

Failure to prepare the end-user for the changes that will come, will have a negative impact 

and will increase energy costs. It is therefore essential to study the perception of current energy 

end-users about smart grids and to promote a communication strategy that allows the end-user to 

be properly informed. 

This dissertation aims to study the perception of the end-user and the study of the impact 

that this perception will have on the smart grid. An end-user survey has been conducted to study 

and assess their perception of smart grids and the active participation of the end-user in smart 

grids. A simulator has also been developed to assess various levels of active participation of end-

users in the smart grid, taking into account the hourly energy prices. As a result, a communication 

strategy is proposed in this dissertation for end-users to increase their knowledge about smart 

grids, promoting the correct participation of end users in smart grids. 

 

 

Keywords:  active participation in smart grids, end-user perception, energy smart grids 
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1. Introdução 

Esta secção tem como objetivo realizar a introdução desta dissertação, fornecendo o 

enquadramento do tema, a descrição do problema, a identificação da hipótese e a enumeração dos 

objetivos. A metodologia de investigação também se encontra apresentada nesta secção, assim 

como a descrição da estrutura deste documento.  

1.1 Enquadramento 

A rede elétrica tal como a conhecemos está a mudar (Farhangi, 2010). Estas alterações irão 

gerar impactos nos utilizadores finais de energia e requerer a participação ativa dos mesmos na 

gestão da rede inteligente de energia elétrica. A participação do utilizador final pode ser 

concretizada usando diversos mecanismos, tendo sempre em vista a gestão eficiente da rede a 

nível da sua estabilidade. O utilizador final pode ser chamado a participar para balancear a 

produção e o consumo, reduzir as sobrecargas na rede e garantir a estabilidade da rede. Tendo em 

vista a gestão distribuída das redes inteligentes de energia, é necessário ter a intervenção e 

promover a participação das várias entidades integrantes. Assim, o utilizador final fará também 

parte da gestão da rede e a sua participação será necessária para a estabilidade da mesma. 

O surgimento de redes inteligentes de energia elétrica resultará num sistema mais fiável e 

apto para servir a comunidade, permitindo, por exemplo, a integração massiva de fontes de 

energia distribuída, tais como painéis fotovoltaicos. No entanto, um dos aspetos chave destas 

novas redes inteligentes é o envolvimento do utilizador final, fazendo uso da gestão energética de 

cada utilizador para garantir a estabilidade e a eficiência do sistema no seu todo (Dong, 2018). 

No âmbito desta dissertação, apenas a energia elétrica será abordada, sendo que o termo ‘energia’ 

será ao longo do texto usado para descrever energia elétrica. 

Os mecanismos de participação do utilizador final na rede inteligente irão contar com 

comunicações bidirecionais entre as várias entidades integrantes na rede inteligente de energia, 

tais como os consumidores finais, agregadores e entidades de distribuição de energia. Um dos 

mecanismos que irá surgir é a variação do preço de energia ao longo do dia. Assim, o preço de 
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energia deixa de ser constante e passa a ser uma variável dinâmica que depende, não só, do preço 

imposto pelo distribuidor, mas também, de eventos que ocorram no sistema (Yan, 2018). As 

alterações no preço de energia obrigam a uma gestão mais ativa da energia consumida por parte 

do utilizador final. Caso isto não aconteça, o utilizador final poderá ver o seu custo de energia 

subir significativamente. 

A nível Europeu, já existem diretivas, a aplicar em cada estado membro, que permitem 

aplicar na prática os conceitos das redes inteligentes, com impacto relevante no dia-a-dia dos 

consumidores (União Europeia, 2019). A implementação das redes inteligentes e a participação 

dos utilizadores finais está próxima de ser uma realidade abrangente e necessita ser estudada e 

avaliada, sendo necessário compreender a perceção dos utilizadores finais de energia 

relativamente às redes inteligentes. Só após este estudo será possível desenvolver estratégias de 

comunicação que consigam elucidar e aumentar a perceção dos utilizadores finais, bem como 

potenciar o aumento da sua participação. 

1.2 Problema, Hipótese e Objetivo da Investigação 

O surgimento das redes inteligentes de energia irá requerer uma participação ativa dos 

respetivos consumidores, incentivando a gestão de energia no lado do utilizador e a alteração do 

seu perfil de consumo. Tal participação será voluntária e irá beneficiar os utilizadores finais que 

decidam participar. Porém, a não participação fará o custo de energia aumentar, resultando num 

problema para o utilizador final. Assim, torna-se necessário estudar a perceção do utilizador final 

sobre redes inteligentes de energia e estudar a disponibilidade do utilizador final para uma 

participação ativa. Este estudo irá aferir quanto preparados estão os utilizadores finais para as 

alterações que se avizinham. A participação ativa dos consumidores nas redes inteligentes poderá 

ditar o sucesso, ou insucesso, da implementação destas redes. 

A não preparação do utilizador final para as redes inteligentes e para a sua participação ativa 

nas mesmas, é um problema que tem de ser rapidamente identificado e corrigido antes da 

implementação das redes inteligentes em território nacional. Caso contrário, poderá resultar num 

impacto negativo para o utilizador e levar à não aceitação das redes inteligentes. Sendo o uso de 

energia generalizado e fazendo este parte do quotidiano da generalidade das pessoas, torna-se 

importante informar e instruir o utilizador final para minimizar os impactos negativos, promover 

a participação ativa dos consumidores e, em última análise, maximizar a aceitação das redes 

inteligentes por parte dos consumidores de energia e os benefícios para o sistema resultantes da 

sua participação ativa. 

Esta dissertação aborda os problemas acima identificados e propõe uma estratégia de 

comunicação que possa dotar os utilizadores finais da informação necessária para promover a 
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aceitação das redes inteligentes e para atingir a participação ativa esperada. A hipótese que esta 

dissertação pretende confirmar é: 

A perceção do utilizador final de energia afeta a sua participação ativa nas redes 

inteligentes de energia elétrica. 

Com esta dissertação pretende-se estabelecer uma correlação entre a perceção do utilizador 

final e a sua predisposição para a participação ativa nas redes inteligentes. Tal participação é 

necessária para uma gestão mais eficiente das redes inteligentes e é benéfica para os 

consumidores. Desta forma, é importante perceber, caracterizar e modelar o consumidor para 

delinear estratégias para a sua participação ativa nas redes inteligentes. O estudo a efetuar irá 

permitir identificar que utilizadores finais estão dispostos a participar ativamente nas redes 

inteligentes, assim como, identificar que utilizadores finais não se encontram dispostos a tal 

participação. A identificação das razões que levam os utilizadores finais a não aderirem à 

participação ativa também se demonstra importante para que se possam conceber estratégias que 

permitam diminuir a taxa de não adesão dos consumidores a essa participação. 

Desta dissertação resultará um estudo sobre o conhecimento dos utilizadores finais referente 

ao contexto atual dos sistemas energéticos, às respetivas mudanças e às novas oportunidades que 

se apresentam. Será realizado um inquérito quantitativo a utilizadores finais de forma a aferir o 

seu conhecimento. O resultado esperado é a compreensão da disponibilidade da população em 

participar ativamente nas redes inteligentes. O estudo permitirá um melhor entendimento sobre o 

tema e irá possibilitar a construção de uma estratégia de informação multimédia para os 

consumidores de energia, permitindo que estes retirem benefícios das decisões que tomam 

relativamente à sua participação ativa nas redes inteligentes. 

Além do estudo, esta dissertação integra o desenvolvimento de um simulador capaz de 

executar diversos cenários e avaliar a participação ativa dos utilizadores finais. Tal simulador irá 

permitir avaliar o impacto da participação do utilizador final em comunidades de energia. Por 

fim, esta dissertação propõe uma estratégia de comunicação com o objetivo de aumentar o 

envolvimento do utilizador final nas redes inteligentes de energia. 

Os objetivos desta dissertação podem ser enumerados da seguinte forma: 

• O1. Fazer o levantamento do estado da arte; 

• O2. Realizar um inquérito ao utilizador final de energia para aferir a sua perceção sobre 

redes inteligentes de energia; 

• O3. Analisar os resultados do inquérito; 

• O4. Desenvolver um simulador capaz e simular vários cenários e tipos de participação 

do utilizador final; 

• O5. Definir uma estratégia de comunicação para envolver o utilizador final nas redes 

inteligentes de energia. 
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1.3 Metodologia de Investigação 

A presente dissertação irá realizar um levantamento do estado da arte sobre redes inteligentes 

de energia e oportunidades de participação ativa do utilizador final nessas redes. A pesquisa 

literária efetuada considerou em exclusivo publicações internacionais, tendo como prioridade 

artigos publicados em revistas científicas nos últimos oito anos. 

Para a pesquisa de inquéritos realizados ao consumidor final, foram analisadas publicações 

científicas dos últimos oito anos. Apesar de terem sido considerados estudos nacionais e 

internacionais, o autor da dissertação não foi capaz de encontrar estudos nacionais. Assim, os 

estudos apresentados são, na sua totalidade, internacionais. Inquéritos fora do âmbito do modelo 

de aceitação de redes inteligentes e a participação ativa do consumidor final foram excluídos, 

assim como as publicações que apresentavam falhas na apresentação do inquérito realizado ou o 

contexto em que aquele foi realizado (por exemplo, a falta do tamanho da amostra). 

Esta dissertação realizou um inquérito que tem por base o estado da arte e inquéritos 

anteriores. Tal permitiu comparar os resultados obtidos com os que tinham sido obtidos por outros 

inquéritos e perceber se o panorama português é idêntico ao panorama internacional. O inquérito 

realizado assumiu a forma de um questionário onde os participantes se mantiveram anónimos e 

consentiram o uso das suas respostas. O questionário foi divulgado e respondido exclusivamente 

online, a realização do inquérito de forma presencial foi impossibilitada pelo período de 

quarentena determinada pela pandemia originada pelo vírus SARS-CoV-21. Não foram usados 

critérios de exclusão de participantes. 

No âmbito desta dissertação foi ainda desenvolvido um simulador que permite a simulação 

da participação ativa dos consumidores finais ao nível económico, tendo como pontos de vista a 

rede, a comunidade (ou seja, soma dos utilizadores finais) e o utilizador final. O simulador foi 

desenvolvido tendo como o conjunto de utilizadores finais) e o utilizador final individual. O 

simulador foi desenvolvido tendo como base a simulação de preços de energia por período (por 

exemplo, variações horárias) e a flexibilidade de consumo por parte dos utilizadores. O simulador 

permite utilizar diversas configurações ao nível do autoconsumo e do uso de flexibilidade do 

consumo para realizar o estudo de uma gama abrangente de cenários. O simulador permite a 

geração de comunidades e a simulação de vários cenários, contribuindo para analisar o impacto 

que a participação ativa dos consumidores tem nas redes inteligentes. 

Após o levantamento do estado da arte, da realização do inquérito e dos resultados obtidos 

das simulações, é proposta uma estratégia de comunicação com o utilizador final que tem como 

principal objetivo a transmissão de conhecimento relativo às redes inteligentes de energia. O 

 

1 https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/ 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/
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aumento de conhecimento do utilizador final irá permitir tomadas de decisão mais acertadas e irá 

promover a aceitação das redes inteligentes e uma maior participação ativa nessas redes. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis secções. Após a presente secção de introdução, 

a secção 2 apresenta a revisão literária realizada no âmbito da dissertação, nomeadamente sobre 

redes inteligentes de energia e sobre a perceção do utilizador final sobre essas mesmas redes. A 

secção 3 descreve o inquérito realizado e apresenta os respetivos resultados e as principais 

conclusões tiradas a partir desses resultados. A secção 4 apresenta o simulador de participação de 

utilizadores finais que foi desenvolvido e proposto, assim como vários cenários simulados e as 

principais conclusões das simulações. A estratégia proposta para comunicação com o utilizador 

final, com o objetivo de aumentar o seu conhecimento sobre redes inteligentes, encontra-se 

descrita na secção 5. Por último, a secção 6 apresenta as principais conclusões obtidas dos 

trabalhos desta dissertação de mestrado. 
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2. Revisão da Literatura 

A revisão da literatura é uma etapa importante para qualquer trabalho científico, 

possibilitando o aumento de conhecimento por parte do investigador sobre um determinado tema. 

Assim, foi realizado o levantamento do estado da arte no início desta dissertação, antecedendo 

qualquer tarefa de desenvolvimento.  

2.1 Papel da Energia nas Alterações Climáticas 

As alterações climáticas encontram-se, finalmente, no centro da discussão a nível mundial. 

O acordo de Paris tem como um dos seus principais objetivos a limitação do aumento da 

temperatura média global, para que esta não ultrapasse o valor de 1,5 ˚C acima dos níveis 

registados na era pré-industrial (United Nations, n.d. a). Assinado em 2016, este acordo conta 

com a assinatura de 197 países (United Nations, n.d. b) e pretende ser um sucessor ambicioso do 

protocolo de Kyoto (United Nations, n.d. c) que contava com a assinatura de 193 países (United 

Nations, n.d. b). O acordo de Paris difere do protocolo de Kyoto pelo seu foco e pelo facto de não 

impor legislação. O acordo de Paris não impõe legislação para os seus signatários, mas define 

avaliações periódicas, a cada meia década, para se proceder a uma avaliação dos países signatários 

como forma de corrigir desvios. 

As consequências das alterações climáticas já se fazem sentir um pouco por todo o globo, 

por exemplo no aumento da frequência da ocorrência de furacões (Dinan, 2017). O aumento da 

temperatura média global não só não é benéfico para o planeta, como também não é benéfico para 

os seres humanos. Martinez et al. (2016) analisam os dados relativos à mortalidade, atual e futura, 

relacionada com o aumento das temperaturas. Um caso atual que se deve realçar é a situação do 

Kiribati, um país composto por 33 ilhas, cujo território se encontra drasticamente ameaçado com 

a subida do nível do mar. Atualmente, a altura do ponto mais alto do território é de apenas 2 

metros acima do nível do mar (Alexis-Martin, 2019). A situação é tão grave que o governo já 

adquiriu perto de 24,28 km2 à vizinha República das Fíji, assim como estabeleceu o programa 
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“migração com dignidade2” e estabeleceu uma parceria com a Nova Zelândia para promover a 

migração do seu povo (Alexis-Martin, 2019). 

As emissões de gases com efeitos de estufa têm diversas origens. A Figura 1 apresenta os 

principais sectores que produzem grandes quantidades de dióxido de carbono no território 

Europeu. O principal setor responsável pela emissão de dióxido de carbono é o setor energético, 

logo seguido pelo setor industrial e pelo setor dos transportes. Os dados representados na Figura 

1 relativamente ao setor dos transportes não consideram a aviação e a navegação internacionais. 

O aumento previsível da disseminação e aceitação de carros elétricos irá tornar os sectores de 

fornecimento de energia e de transportes mais interrelacionados e dependentes entre si. Esta 

mudança irá exigir do setor de energia um aumento significativo na produção e distribuição de 

energia. A eletrificação gradual dos transportes deverá reduzir significativamente e, 

eventualmente, potenciar a eliminação da necessidade do uso de recursos fósseis para alimentar 

este setor. No entanto, a eletrificação dos transportes não é suficiente para reduzir a emissão de 

gases com efeitos de estufa, tendo de haver obrigatoriamente uma alteração das fontes de energia 

primárias usadas para a produção de eletricidade. Se o sector de produção de energia se 

mantivesse como atualmente, os carros elétricos não irão gerar diretamente emissões de dióxido 

de carbono mas a rede elétrica iria carregar os carros elétricos com o uso de fontes de energia 

poluentes (ou seja, fontes não renováveis que impliquem a emissão de dióxido de carbono), 

resultando em emissões indiretas de dióxido de carbono por parte dos veículos elétricos. 

 

Figura 1. Emissões de dióxido de carbono, na Europa, por sector (European Environment 

Agency, 2019) 

Em 2019, as emissões de dióxido de carbono continuaram a aumentar a nível mundial, 

representando um aumento de 0,6 % em relação a 2018 (Friedlingstein, 2019). O uso de várias 

 

2 Do anglo-saxónico Migration with Dignity 
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matérias primas contribui para a produção destas emissões, nomeadamente carvão (40 %), 

petróleo (34 %), gás natural (20 %) e cimento (4 %). Uma das conclusões de Friedlingstein et al. 

(2019) diz respeito à origem de 59 % das emissões globais provirem apenas de quatro 

regiões/países: China (28 %), Estados Unidos da América (15 %), União Europeia3 (9 %), e Índia 

(7 %). Tal significa que os restantes 175 países do Globo representam apenas 41 % das emissões 

de dióxido de carbono mundiais. 

Apesar de um dos efeitos das alterações climáticas ser o aumento do nível de água do mar 

(Schuerch, 2018) (Vousdoukas, 2017), o aumento do nível da água salgada não implica um 

aumento do nível de água doce nem um aumento da precipitação. Para a década de 2080 está 

prevista uma redução de 20 % da precipitação nos países do Sul de África, relativamente ao ano 

2000, que irá ter um impacto muito negativo na região (Conway, 2015). Esta redução tem 

impactos no armazenamento da água, produção de alimentos e produção de energia, sendo que 

em países como a República Democrática do Congo, Lesoto, Malawi e Zâmbia a energia 

hidroelétrica representa quase 100 % do total da produção de energia disponível (Conway, 2015). 

Visto que a rega e consumo de água não podem ser evitados, apenas diminuídos, o pilar que 

poderá permitir resolver a situação é o aumento da produção de energia elétrica a partir de recursos 

renováveis. 

A eficiência energética e o uso de fontes de energia renováveis são a chave para se poder 

alcançar as metas do acordo de Paris (Gielen, 2016). De acordo com a Figura 2, na Europa, em 

2017, 18,7 % da produção de energia provêm do petróleo e combustíveis sólidos, 27,8 % da 

produção nuclear e 29,9 % de fontes renováveis (Eurostat, 2019). No entanto, países como 

Portugal, Malta, Letónia, Chipre e Letónia produzem em torno de 90 % da sua energia através de 

fontes renováveis (Eurostat, 2019). Se este valor de 90 % se aplicasse à totalidade da União 

Europeia, isto iria potenciar a eliminação da dependência de fontes de energia derivadas de 

petróleo, combustíveis sólidos e energia nuclear. No entanto, a massificação de fontes renováveis 

implica um aproveitamento massivo de recursos naturais, o que pode trazer outras preocupações. 

Por exemplo, em Hu et al. (2016), uma simulação à escala global concluiu que o uso massivo de 

produção fotovoltaica iria produzir alterações climáticas adversas devido a provocar desvios na 

absorção de radiação solar no solo e na transpiração do solo. 

Em Schmidt et al. (2017) é feita uma análise das necessidades em termos de evolução 

tecnológica para se atingir as metas definidas no acordo de Paris, assim como outros acordos 

internacionais e nacionais que têm como intuito a descarbonização e sustentabilidade do uso de 

energia. A evolução tecnológica é determinante para este efeito, pois, sendo bem orientada, pode 

permitir a redução de custos e o aumento da eficiência energética, nomeadamente na produção a 

partir de fontes de energia renováveis e no armazenamento de energia. Entre 2009 e 2018 o preço 

da energia elétrica produzida a partir de energia solar desceu 88 % devido aos avanços 
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tecnológicos que permitiram uma redução de custos (Lazard, 2018). O armazenamento de 

energia, recorrendo a baterias, ainda não se encontra numa fase tão evoluída quanto a produção 

fotovoltaica. Atualmente, as baterias sofrem de ineficiência e rápida degradação (Mateo, 2016) 

(Sidhu, 2018). No entanto, Sidhu et al. (2018) defende que estamos num ponto de viragem e que 

o uso de baterias irá começar a ser rentável muito brevemente. 

 

Figura 2. Representação da produção de energia em 2017 na Europa (Eurostat, 2019) 

Chu et al. (2017) sugere algumas tecnologias/medidas que possibilitam a redução de 

emissões de gases com efeito de estufa: painéis fotovoltaicos, turbinas eólicas, armazenamento 

de energia (ou seja, baterias), melhoramento da gestão energética de edifícios, veículos elétricos, 

e o avanço de processos químicos que permitam, entre outos, uma melhor captura do carbono e 

conversão do dióxido de carbono em combustível e químicos. No entanto, a descarbonização da 

produção de energia não é a única frente de batalha. Atualmente, existe uma grande percentagem 

de energia a ser consumida por sistemas de climatização de edifícios e espaços (HVAC HESS, 

2013). Este facto, veio potenciar o avanço e investimento em materiais térmicos para a 

conservação e manipulação de energia térmica, permitindo assim diminuir o consumo de energia 

elétrica usado para a climatização de edifícios e espaços (Chu, 2017). 

2.2 Redes Inteligentes de Energia 

O paradigma atual dos sistemas de energia está em mudança, partindo de um modelo 

centralizado para um modelo distribuído (Farhangi, 2010). No paradigma centralizado, 

atualmente implementado em Portugal, a gestão da produção, da distribuição e da rede são 

realizadas em centros de controlo e operação, possibilitando assim a harmonia e estabilidade da 

rede elétrica. Esta solução funcionou durante muitos anos sem causar grandes problemas e 

garantindo a estabilidade da rede. No entanto, tal solução não consegue eficazmente dar resposta 

a alguns problemas, tais como: o controlo da procura durante horas de ponta4 (Palensky, 2011) e 

a integração massiva de produção distribuída (Ipakchi, 2009). Como resposta a estes problemas, 
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surgiram as redes inteligentes de energia5 que permitem adotar um modelo distribuído, limitando 

a centralização de serviços. 

A procura de energia nas horas de ponta traduz-se num problema para a rede de distribuição 

e para as centrais de produção de energia. O dimensionamento das linhas de transmissão e de 

distribuição e das centrais de produção tem de ter em conta o consumo máximo esperado, 

significando que se encontram sobredimensionadas para os períodos fora das horas de ponta. A 

empresa ‘EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.’ considera a existência de horas de 

vazio, horas de cheias e horas de ponta, sendo que para os seus tarifários, considera que numa 

semana existem 15 horas de ponta (8,9 %), 77 horas de cheias (45,8 %), e 76 horas de vazio (45,2 

%) (EDP Comercial, n.d.). Se tal tarifário descrever o panorama nacional, tal indica que apesar 

das redes elétricas e das centrais de produção estarem dimensionadas para suportar as horas de 

ponta, o seu dimensionamento apenas é necessário para responder a 8,9 % do período semanal, 

estando sobredimensionado no restante período que representa 91,1 % do tempo. Moshari et al. 

(2010) indica que tipicamente é alocado um total de 20 % da capacidade de produção para 

satisfazer as horas de ponta que representam apenas 5 % do horário diário. As redes inteligentes 

potenciam e privilegiam a participação ativa dos utilizadores finais de energia (ou seja, 

consumidores e/ou produtores), permitindo assim a gestão da procura de energia no lado dos 

utilizadores finais para culminar na redução ou mesmo eliminação das horas de ponta. 

A produção distribuída também acarreta alguns problemas na rede de distribuição, podendo 

provocar sobrecargas e criar instabilidade na rede (Fleten, 2007). O uso de fontes renováveis para 

a produção de energia, nomeadamente energia solar e eólica, resulta em volatilidade no lado da 

produção. O uso de algoritmos de previsão ajuda na gestão da rede, mas não garante que a 

produção real seja a esperada (Sanjari, 2016) (Lusis, 2017) (Howlader, 2015). A volatilidade é 

consequência da impossibilidade de controlo da fonte de energia renovável, algo que não é 

característico da energia hídrica de barragem e energia resultante de fontes não renováveis. O 

surgimento da volatilidade da produção pode ser corrigido pela flexibilidade de consumo dos 

utilizadores finais, promovendo assim a estabilidade da rede. 

As redes inteligentes de energia diferenciam-se das redes convencionais pelo carater 

distribuído dos seus recursos energéticos, pelos meios de comunicação utilizados e pela inclusão 

de todas as entidades existentes na rede (Farhangi, 2010). As redes de energia convencionais usam 

tipicamente comunicações unidirecionais, onde a informação flui do utilizador final até ao 

operador de rede. Numa rede inteligente existem comunicações bidirecionais entre os diversos 

intervenientes, possibilitando a partilha de informação. A Figura 3 mostra as comunicações 

existentes numa rede convencional face às comunicações existentes nas redes inteligentes. O uso 

de comunicações bidirecionais permite a participação ativa dos intervenientes, mas também 

levanta outras preocupações que devem ser analisadas. Aspetos como a segurança, a privacidade, 
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a propriedade dos dados e da informação devem ser assegurados pelos protocolos de comunicação 

usados nas redes inteligentes (Bou-Harb, 2013). 

  

Figura 3. Comunicações usadas nas redes convencionais e nas redes inteligentes 

Uma vantagem das redes inteligentes é a possibilidade da existência de micro-redes. Estas 

redes de energia mais pequenas permitem uma gestão autónoma e são compostas pela agregação 

física de recursos energéticos e de utilizadores finais (Ton, 2012) (Marnay, 2015). As micro-redes 

podem ter ainda a capacidade de se desligar da rede de energia geral e operarem em modo ilha6. 

A integração de recursos de produção renovável e a gestão autónoma, permitiu às micro-redes 

proliferarem em zonas desconectadas da rede de energia, tais como ilhas (Chmiel, 2015) e aldeias 

remotas (Wrinch, 2012). As micro-redes podem representar vantagens importantes em momentos 

de necessidade. Em Nova Iorque, a micro-rede da Universidade de Nova Iorque conseguiu manter 

a energia elétrica durante o furação Sandy a 28 de outubro de 2012 (Wald, 2012). Em Sandai, 

uma micro-rede conseguiu manter a sua energia e alimentar um hospital e uma unidade de 

enfermagem durante o terramoto de magnitude de 9,1 Mw e consequente tsunami que varreu parte 

do Japão a 11 de março de 2011 e que tirou a vida a 15.894 pessoas (Hirose, 2013). O sucesso 

destas micro-redes apenas foi possível devido à sua capacidade de desconexão da rede de energia. 

Estes casos não ficaram despercebidos ao governo de Porto Rico que após o furação Maria ter 

atingido a ilha em 2017 e provocado perdas na rede de distribuição que demoram 11 meses a 

serem corrigidas (Campbell, 2018), alterou a sua legislação e abriu investimento público para a 

definição e criação de micro-redes em Porto Rico (Runyon, 2018). 

As micro-redes são importantes porque se aproximam do utilizador final de energia, 

envolvendo-o numa gestão participativa em prol da micro-rede (Parhizi, 2015). Por outro lado, os 

agregadores são entidades que possibilitam a agregação virtual de recursos, podendo representar 

um conjunto de utilizadores finais como sendo uma única entidade (Gkatzikis, 2013). A agregação 

de utilizadores finais permite a participação de pequenos e médios utilizadores em programas de 

participação ativa que, doutra forma, apenas beneficiavam os grandes utilizadores. 
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Como referido anteriormente, uma rede inteligente necessita de possuir redes de 

comunicação bidirecionais. Esta necessidade é uns dos primeiros passos a resolver e, como tal, 

encontram-se a serem instalados contadores inteligentes, de forma sistemática, por todo o 

território da União Europeia. A meta para 2020, é ter 80 % dos consumidores Europeus com 

contadores inteligentes de energia elétrica (Comissão Europeia, 2014). O contador de energia 

inteligente permite a tarifação dinâmica de energia e a comunicação bidirecional, permitindo a 

participação ativa dos utilizadores finais de energia (Barai, 2015). A instalação de contadores 

inteligentes veio trazer para primeiro plano a questão da privacidade inerente à nova metodologia 

de comunicações das redes inteligentes (Asghar, 2017). A proteção das comunicações deve ser 

assegurada pelo protocolo e pelo meio de comunicação utilizados e não deve ser descurada. A 

privacidade e propriedade dos dados energéticos também devem ser levados em conta. Nos 

Estados Unidos da América, a instalação de contadores inteligentes culminou na abertura de um 

caso em tribunal onde foi deliberado que os dados referentes à energia devem permanecer 

privados cumprindo com a Quarta Emenda da constituição dos Estados Unidos da América 

(Naperville Smart Meter Awareness v. City of Naperville, 2018). O fácil acesso aos dados de 

energia, nomeadamente os dados de consumo, possibilita a identificação de perfis de utilizadores, 

desde a identificação do horário que permanecem em casa, até às tarefas diárias que realizam. 

Assim, medidas de segurança devem ser aplicadas para garantir a privacidade dos dados. 

2.3 Participação das Pessoas nas Redes Inteligentes de Energia 

Um dos principais motivos da necessidade da participação ativa dos utilizadores finais 

prende-se com a massificação de sistemas de produção distribuída que usam fontes de energia 

renováveis. A volatilidade das fontes renováveis ao nível residencial e industrial torna-se um 

problema para a gestão da rede, onde o consumo de energia, juntamente com as perdas técnicas e 

não técnicas, deve ser igual à produção de energia (Gomes, 2019). Para tal, existem atualmente 

mecanismos de reserva que permitem produção de energia caso as renováveis não consigam 

igualar a sua previsão. Os países que possuem uma percentagem elevada de produção de energia 

elétrica a partir de fontes de energia renováveis, nomeadamente solar e eólica, precisam possuir 

centrais de produção despacháveis e mecanismos de gestão de participação ativa que garantam 

que o consumo de energia iguala a produção de energia nas situações em que as fontes renováveis 

não conseguem atingir a produção esperada. 

A participação ativa dos utilizadores finais nas redes inteligentes de energia elétrica é vista 

como um ponto chave que permite a gestão bidirecional do consumo e produção de energia, 

promovendo a estabilidade da rede elétrica de energia balanceando o consumo e a produção (Gao, 

2016) (Aghaei, 2016) (Dong, 2018). A participação do utilizador final pode ser concretizada 

através de vários mecanismos, mas na sua essência irá resultar em alterações de consumo e uso 

de energia. Isto significa que o utilizador final terá um papel importante e que será essencial a 
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envolvência das pessoas no processo de gestão da rede. A ideia não é colocar as pessoas a gerir a 

rede, mas sim aplicar métodos de incentivo que resultem em alterações no perfil de consumo de 

energia benéficas para a gestão da rede. 

Existem três conceitos principais que possibilitam a participação ativa dos utilizadores 

finais: gestão da procura no lado do utilizador7, energia transitiva8 e resposta dos consumidores9. 

A correlação entre estes três conceitos não é consensual, sendo as descrições descritas nas secções 

2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 baseadas na revisão da literatura e nas definições propostas por entidades 

relevantes de investigação. 

2.3.1 Gestão da Procura no Lado do Utilizador 

A gestão da procura no lado do utilizador, foi um dos primeiros conceitos a aparecer na 

literatura. A sua definição pode ser encontrada no glossário de 1985 de terminologias relacionadas 

com a gestão de carga do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE): 

“O planeamento e implementação de atividades, da utility, desenhadas para 

influenciar o uso de eletricidade do utilizador de forma a produzir as alterações desejadas 

no perfil de consumo da utility, ou seja, alterações no padrão e magnitude da procura da 

utility. A gestão da procura no lado do utilizador abrange toda a gama de funções de gestão 

associadas à execução de atividades da procura no lado do utilizador, incluindo o 

planeamento, avaliação, implementação e monitorização. Oportunidades para a gestão da 

procura no lado do utilizador podem ser encontradas em todas os tipos de consumidores, 

incluindo residencial, comercial, industrial e atacado.” (IEEE Terminology Task Force, 1985) 

A definição em português, acima apresentada, foi livremente traduzida pelo autor. A palavra 

utility designa uma empresa de serviços que presta serviços energéticos a nível da distribuição. A 

tradução foi feita a partir do texto original em língua inglesa: 

“The planning and implementation of those utility activities designed to influence 

customer use of electricity in ways that will produce desired changes in the utility’s load 

shape, i.e., changes in the pattern and magnitude of a utility’s load. Demand-side 

management encompasses the entire range of management function associates with 

directing demand-side activities, including program planning, evaluation, implementation, 

and monitoring. Opportunities for demand-side management can be found in all customer 

classes, including residential, commercial, industrial, and wholesale.” (IEEE Terminology 

Task Force, 1985) 

De forma simplificada, poder-se-á descrever a gestão da procura no lado do utilizador como 

um conjunto de atividades que provocam uma alteração ou deslocação de consumos, 

nomeadamente de horas de ponta para horas de vazio (Zhang, 2019). Este conceito não especifica 

como tais alterações podem ser alcançadas, ficando-se pela descrição conceptual e pela 
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identificação de dois mecanismos que possibilitam a aplicação da gestão da procura no lado do 

utilizador (Kumar, 2018): eficiência energética e programas de resposta dos consumidores10. As 

questões relacionadas com a eficiência energética, muito mais dependentes da evolução 

tecnológica e substituição dos equipamentos de utilização de energia elétrica, não é abordada 

nesta dissertação. 

Em Yang et al. (2018) é proposto um algoritmo de otimização de recursos energéticos que 

tem como foco a maximização do conforto das pessoas presentes nas instalações. Entende-se 

como recurso energético qualquer equipamento elétrico existente numa instalação/edifício, por 

exemplo, televisões, luzes e sistemas de climatização. Em contrapartida à maximização do 

conforto, Joo et al. (2017) apresentam uma abordagem de minimização do desconforto das 

pessoas que lida com restrições impostas pelos residentes e com o objetivo de minimizar os custos 

de energia elétrica. 

Por vezes, a participação de pequenos e médios utilizadores requer a respetiva agregação de 

forma a viabilizar a sua participação quando quantidades apreciáveis de energia são impostas 

como mínimo para a participação (Gomes, 2014). O conceito das redes inteligentes reconhece a 

existência de entidades agregadoras que possibilitam a agregação dinâmica, num determinado 

período de tempo, de utilizadores e que os representam, como uma entidade única, nos mercados 

de energia e nas transações energéticas (Burger, 2017). O projeto Europeu CROSSBOW (Hasan, 

2018) envolve oito países e está a criar uma plataforma de agregação que irá potenciar o uso de 

atividades e metodologias de gestão da procura no lado do utilizador. Mehra et al. (2018) 

considera que a gestão da procura no lado do utilizador é um meio que permite reduzir a 

necessidade de painéis fotovoltaicos e sistemas de armazenamento de energia em micro-redes. 

2.3.2 Energia Transitiva 

O termo anglo-saxónico transactive energy é traduzido neste documento como energia 

transitiva. No entanto, a tradução de transactive energy ainda não se encontra suficientemente 

discutida a nível nacional, pelo que futuramente poderá vir a ser utilizada uma terminologia 

diferente da utilizada neste documento. Existem duas definições de energia transitiva, sendo uma 

do GridWise Architecture Council e outra do Smart Grid Dictionary. 

“Um sistema de mecanismos econômicos e controlo que permite o equilíbrio dinâmico 

entre a oferta e a procura em toda a infraestrutura elétrica, usando valor como parâmetro 

operacional chave.” (GridWise, 2015) 

“Rede, baseada em software, gerida via incentivos baseados em mercado para 

garantir a fiabilidade e resiliência da rede. Isto é feito com aplicações de software que usam 

sinais econômicos e informações operacionais para coordenar e gerir a produção e/ou 

consumo de dispositivos na rede elétrica. Energia transitiva descreve a convergência de 
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tecnologias, políticas e fatores financeiros em um mercado ativo de prosumers, em que os 

prosumers são edifícios, veículos elétricos, micro-redes, agregadores ou outros ativos.” 

(Hertzog, 2013) 

As definições em português, acima apresentadas, foram livremente traduzidas pelo autor. A 

palavra prosumer(s) deriva da combinação das palavras anglo-saxónicas producer e consumer, 

designando assim os utilizadores da rede elétrica que desempenham o papel duplo de produtor e 

consumidor. As traduções foram feitas a partir dos textos originais em língua inglesa que a seguir 

se transcrevem: 

“A system of economic and control mechanisms that allows the dynamic balance of 

supply and demand across the entire electrical infrastructure using value as a key 

operational parameter.” (GridWise, 2015) 

“A software-defined grid managed via market-based incentives to ensure grid 

reliability and resiliency. This is done with software applications that use economic signals 

and operational information to coordinate and manage devices’ production and/or 

consumption of electricity in the grid. Transactive energy describes the convergence of 

technologies, policies, and financial drivers in an active prosumer market where prosumers 

are buildings, EVs, microgrids, VPPs or other assets.” (Hertzog, 2013) 

A energia transitiva é um conceito que define um meio de uso da gestão da procura no lado 

do utilizador, definindo como meio de aplicação os incentivos económicos baseados em 

mercados. Um exemplo de aplicação de energia transitiva é a alteração dinâmica do preço de 

energia ao longo de diferentes períodos tendo por base o equilíbrio entre a oferta de produção e a 

necessidade de consumo. Em Kok et al. (2016) é proposta a divisão da aplicação da energia 

transitiva em quatro quadrantes de aplicação, como apresentado na Figura 4. 

 

Figura 4. Matriz proposta em Kok et al. (2016) 

Na literatura existem alguns exemplos do uso de energia transitiva em casos de estudo e em 

pilotos. Relativamente a sinais de preço de energia, temos como exemplo o sistema proposto por 

Liu et al. (2017), onde são provocadas variações no preço de energia para possibilitar a 

estabilidade da rede de energia. Mas existem casos mais específicos como o proposto por 
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Ramdaspalli et al. (2016), onde a variação do preço de energia foca-se em exclusivo nos sistemas 

de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC). No entanto, a variação do preço de 

energia não é a única possibilidade de aplicação de energia transitiva, existindo a possibilidade 

de os consumidores e produtores participarem no mercado retalhista (mercado central ou local). 

Modelos desta mesma participação são propostos por Gazafroudi et al. (2019) e Katipamula et al. 

(2015). 

No que toca a aplicações reais, é possível obter-se alguma informação da literatura que indica 

a existência de testes (Liu, 2017). A solução VOLTTRON possibilita a aplicação de energia 

transitiva em mercados locais (Hao, 2013). Esta solução criada pelo Pacific Northwest National 

Laboratory encontra-se em funcionamento no âmbito do projeto Clean Energy and Transactive 

Campus. No lado Europeu existe o projeto PowerMatcher que permite o balancear de recursos de 

energia distribuídos usando energia transitiva (Power Matcher Suite, n.d.). 

A energia transitiva contempla ainda a possibilidade de transações diretas de energia entre 

utilizadores (ou seja, peer-to-peer). Esta possibilidade permite aos utilizadores alterarem por 

completo o seu atual papel passivo e tornarem-se em atores ativos num ambiente onde podem 

comprar e vender a energia a quem entenderem. Tal permite a busca de preços mais baixos ou em 

conta para os utilizadores. Em Bangkok, na Tailândia, o projeto T77 encontra-se em fase de 

expansão, mas já em funcionamento (T77, n.d.). Este projeto permite transações peer-to-peer 

entre vizinhos e após a sua finalização irá possuir uma potência de 400 kW de produção 

fotovoltaica, valor superior ao de consumo. A primeira transação peer-to-peer celebrada no 

projeto T77 foi a 22 de agosto de 2018 (Fry, 2018). 

2.3.3 Resposta dos Consumidores 

A resposta dos consumidores, traduzida do inglês demand response, é um mecanismo de 

integração dos consumidores finais na gestão global das redes inteligentes. Este mecanismo pode 

ser definido da seguinte forma: 

“Alterações efetuadas pelos consumidores finais para provocar mudanças nos seus 

padrões normais de consumo de energia elétrica em resposta a mudanças de preço da 

eletricidade ao longo do tempo, ou a pagamentos de incentivo projetados para incitar uma 

diminuição do uso de eletricidade em períodos de elevados preços de mercado retalhista ou 

quando a estabilidade da rede está comprometida.” (U.S. Department of Energy, 2006) 

A definição em português, acima apresentada, foi livremente traduzida pelo autor a partir do 

texto original em língua inglesa: 

“Changes in electric usage by end-use customers from their normal consumption 

patterns in response to changes in the price of electricity over time, or to incentive payments 

designed to induce lower electricity use at times of high wholesale market prices or when 

system reliability is jeopardized.” (U.S. Department of Energy, 2006) 
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De acordo com as definições da resposta dos consumidores e da energia transitiva, existe 

uma aproximação entre ambas, nomeadamente a variação do preço de energia. A resposta dos 

consumidores pode ser vista como uma aplicação de energia transitiva (Abrishambaf, 2019). 

Porém, a definição da resposta dos consumidores permite o seu uso para a estabilidade da rede, 

enquanto a definição da energia transitiva apenas menciona o equilíbrio entre a produção e o 

consumo. A resposta dos consumidores também é vista como um método de aplicação da gestão 

da procura no lado do utilizador, resultando em alterações no perfil de consumo. 

A resposta dos consumidores pode ser baseada em preços ou em incentivos (Yan, 2018). 

Nos programas baseados no preço existe uma variação no preço de energia que promove a 

alteração e ajuste dos consumos no lado do consumidor. Em Mohajeryami et al. (2016) é proposto 

um modelo para agregadores de energia que aplica o programa de resposta dos consumidores 

denominado tempo de uso11 para gestão de consumo no lado do utilizador final. Programas 

baseados no preço também podem ser aplicados em contextos mais pequenos como micro-redes 

para a gestão do consumo (Li, 2019). 

Os programas baseados em incentivos baseiam-se em pagamentos ao consumidor por este 

ter alterado o seu consumo. Este tipo de programas normalmente requer um passo inicial para 

estabelecer e definir a participação de cada consumidor, podendo em alguns casos necessitar da 

elaboração de um contrato prévio (por exemplo, em programas de controlo direto da carga12 

(Gomes, 2014)). Yu et al. (2017) propõe um mecanismo para a aplicação de programas de 

resposta dos consumidores baseados em incentivos, considerando comunicações e negociações 

bidirecionais e procurando o equilíbrio entre os intervenientes. Outro mecanismo é proposto em 

Muthirayan et al. (2019), usando o reportar automático das baselines dos consumidores (ou seja, 

o perfil de consumo esperado para um determinado período de tempo, tipicamente calculado 

através de dados históricos).  

A combinação entre programas baseados em preço e programas baseados em incentivos 

também é uma possibilidade, tal como analisado e proposto em Asadinejad et al. (2017). Numa 

rede inteligente, podem decorrer em simultâneo vários programas de resposta dos consumidores. 

O seu uso possibilita a gestão da rede inteligente e a harmonização entre consumo e produção. Os 

utilizadores finais podem usar os programas de resposta dos consumidores para participarem nas 

redes inteligentes de forma a obterem mais-valias e diminuírem custos relativos ao seu consumo 

de energia elétrica. 

 

11 Do anglo-saxónico time-of-use (TOU) 

12 Do anglo-saxónico direct load control (DLC) 
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2.3.4 Vantagens para o Utilizador Finais 

A participação ativa dos utilizadores finais nas redes inteligentes pode de facto melhorar a 

estabilidade da rede, permitir uma elevada penetração de produção renovável, e diminuir custos 

para os utilizadores. Os estudos efetuados e publicados sobre este tema têm sido largamente 

suportados pela comunidade científica e encontram-se atualmente validados em pilotos um pouco 

por todo o Globo. Nesta medida, os governos estão a tomar decisões que incorporam estas 

medidas. A nível Europeu, existe a Diretiva (EU) 2019/944 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, datada de 5 de junho de 2019 (União Europeia, 2019). Esta diretiva define algumas 

linhas que irão alterar o mercado de energia, ao nível grossista e ao nível do utilizador final. Em 

Portugal, tais medidas irão provocar grandes alterações devido a muitas das considerações da 

diretiva ainda não existirem no mercado de energia nacional. Tal irá resultar num impacto para o 

utilizador final. 

A Diretiva (EU) 2019/944 estabelece a existência de variação no preço horário de energia, 

permitindo ao utilizador final gerir o seu consumo de acordo com o preço de energia atual. Esta 

medida irá resultar em alterações de consumo e irá permitir aos utilizadores mais atentos 

reduzirem os seus custos de energia sem afetarem o seu nível de consumo diário. Outro conceito 

estabelecido na diretiva é a flexibilidade dos utilizadores, que estes devem poder usar em seu 

benefício através da participação ativa nas redes de energia. A flexibilidade é o montante de 

energia que um utilizador está disposto a reduzir num determinado período. 

A Diretiva (EU) 2019/944 possibilita a existência de programas de resposta dos 

consumidores a nível nacional e transfronteiriço. A implementação destes programas tem um 

grande potencial para os utilizadores, podendo tornar-se numa medida adicional para a 

diminuição de custos de energia. Para conseguirem dar resposta a qualquer programa de resposta 

dos consumidores, que pode estabelecer um mínimo de participação, a diretiva permite a 

existência de agregadores de energia, capazes de agregar a participação de pequenos e médios 

consumidores e representar estes participantes como sendo uma entidade única. 

A Diretiva (EU) 2019/944 estabelece um conjunto de medidas que irá alterar a forma como 

os utilizadores interagem com o mercado de energia. O impacto de tais medidas não é de antemão 

conhecido e irá ser diferente entre estados membros e entre utilizadores de energia. No entanto, 

através de uma análise ao estado da arte é possível ter uma perspetiva dos resultados possíveis 

com a adoção de algumas das medidas estabelecidas na Diretiva (EU) 2019/944. 

A nível monetário, não existem previsões claras que apontem para qual será o impacto no 

custo da energia para o utilizador final. No entanto, o estado da arte indique que o utilizador final 

pode ver o seu custo de energia baixar se decidir participar ativamente nas redes inteligentes. 

Porém, se optar por não participar ativamente, o utilizador final poderá sair penalizado. Por 

exemplo, se o perfil de consumo fica inalterado, mantendo os picos de consumo nas horas de 

ponta, o utilizador final irá ver o seu custo de energia aumentar. 
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2.4 Perceção de Conhecimento sobre Redes Inteligentes de 

Energia 

A chamada do utilizador final para a participação ativa nas redes inteligentes atribui ao 

utilizador final o dever de perceber o seu papel. Sem tal perceção, a participação ativa pode não 

atingir as vantagens win-win esperadas. A adoção integral das redes inteligentes possibilita, ao 

utilizador final, a redução de custos energéticos e o uso de energia limpa, minimizando ou mesmo 

evitando o uso de energia proveniente de fontes não renováveis. No entanto, a incorreta 

participação do utilizador final pode vir a refletir-se num aumento de custos. Por exemplo, a 

adoção de preços horários de energia, previsto na Diretiva (EU) 2019/944, irá provocar uma 

alteração significativa do custo de energia mensal do utilizador final. Se um utilizador final não 

estiver consciente de tal alteração e o que esta implica na fatura energética, poderá ver um 

crescimento significativo do seu custo de energia mensal. Este cenário não beneficia o utilizador 

final nem a rede inteligente, pois culmina na não alteração de consumo esperada com o aumento 

de preço. Nesta medida, é fundamental dotar o utilizador final da perceção necessária para que 

este consiga alcançar uma participação ativa e consciente. 

A perceção dos consumidores sobre as alterações climáticas causa um impacto nas escolhas 

dos consumidores finais, na sua participação nas redes de energia e na forma como estes fazem 

uso da energia. Esta conclusão provém de um estudo, efetuado pela International Business 

Machines Corporation (IBM), que indica que 70 % dos inquiridos consideram as alterações 

climáticas como sendo uma das preocupações aquando das opções de energia e produtos 

energéticos (Valocchi, 2009). O mesmo cenário é comprovado na Arábia Saudita, onde um estudo 

identificou que 96 % dos inquiridos se encontravam recetíveis às redes inteligentes se estas 

resultarem em benefícios ambientas (Düştegör, 2018). 

A perceção, aceitação e participação ativa dos consumidores finais nas redes inteligentes é 

importante para que os benefícios esperados sejam alcançados (Ellabban, 2016) (Park, 2017). Em 

Ellabban et al. (2016) é proposto um modelo de aceitação das redes inteligentes baseado no 

modelo de aceitação de tecnológica13. O modelo proposto é apresentado na Figura 5. Neste 

modelo é considerada uma ligação sequencial entre a perceção eco-ambiental, a perceção da 

utilidade, a intenção de uso e o uso comportamental do utilizador. É ainda visível uma ligação 

sequencial entre preocupações de desempenho, perceção de riscos, intenção de uso e uso 

comportamental do utilizador. Nesta medida, as situações negativas para os utilizadores finais 

devem ser evitadas, devido a terem um impacto no seu comportamento, participação e aceitação 

das redes inteligentes. 

 

13 Do anglo-saxónico Technology Acceptance Model (TAM) 
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Figura 5. Modelo de aceitação de redes inteligentes proposto em Ellabban et al. (2016) 

Park et al. (2017) propõem um modelo de aceitação das redes inteligentes utilizando um 

mapa abrangente de efeito-causa. Neste modelo, apresentado na Figura 6, os autores fazem uma 

cadeia de ligações positivas entre: educação e divulgação > perceção do benefício eco-ambiental 

> perceção da utilidade das redes inteligentes > intenção de uso > uso real das redes inteligentes. 

Esta associação encontra-se de acordo com o modelo de aceitação da Figura 5. 

No modelo proposto em Park et al. (2017) são ainda consideradas cadeias negativas, como 

a cadeia entre: exposição aos riscos das redes inteligentes > satisfação > lacuna entre a satisfação 

e a expectativa > intenção de uso. O modelo proposto permite uma representação entre variáveis 

que afetam, positivamente ou negativamente, a aceitação das redes inteligentes por parte dos 

consumidores finais. 

A recolha, estudo e análise de dados que ajudem a compreender a perceção e aceitação do 

consumidor final face às redes inteligentes, permite a criação de estratégias de comunicação para 

apelar à participação e envolvimento do consumidor. De seguida encontram-se listados seis 

estudos realizados que tentam compreender o conhecimento retido pelo consumidor final para se 

inferir qual será a sua participação nas redes inteligentes. Não foram incluídos estudos referentes 

apenas a contadores inteligentes devido a estes equipamentos já se encontrarem muito 

disseminados na Europa. Um conjunto de estudos sobre a aceitação de contadores inteligentes 

pode ser consultado em Hess (2014). 
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Figura 6. Modelo de aceitação de redes inteligentes proposto em Park et al. (2017)  

 

Estudo realizado por Parag et al. (2018) 

Este estudo foi realizado de forma generalizada pela comunidade Israelita e envolveu um 

total de 554 participantes (Parag, 2018). O foco deste estudo recaiu na flexibilidade de energia 

que existe no lado do utilizador final. Em energia, especialmente nas redes inteligentes, o termo 

flexibilidade é usado frequentemente para determinar o montante de energia que o utilizador final 

pode reduzir num determinado período. Num exemplo simples, se neste momento estivermos com 

toda a iluminação artificial de casa ligada, a flexibilidade poderá ser o montante de energia 

consumida por toda a iluminação menos a iluminação da divisão onde nos encontramos (ou seja, 

que ilumina o espaço de trabalho/lazer). A flexibilidade é usada pela rede inteligente como forma 

de recurso, onde esta é usada/exigida para controlo e gestão da procura de energia e o 

balanceamento entre a produção e o consumo na rede. O estudo foi distribuído aos inquiridos 

através de e-mail e os seus resultados apontam que: 

 59,9 % dos inquiridos estão dispostos a que um sistema de gestão de recursos controle 

o seu frigorífico; 

 72,4 % dos inquiridos estão dispostos a que um sistema de gestão de recursos controle 

o seu sistema de refrigeração; 
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 74,9 % dos inquiridos estão dispostos a que um sistema de gestão de recursos controle 

o seu sistema de aquecimento; 

 83,2 % dos inquiridos estão dispostos a que um sistema de gestão de recursos controle 

a sua máquina de lavar roupa; 

 84,9 % dos inquiridos estão dispostos a que um sistema de gestão de recursos controle 

a sua máquina de lavar loiça. 

Os resultados deste estudo demonstram uma esmagadora aceitação por parte dos inquiridos 

sobre a existência de um controlo externo por parte de um sistema de gestão de recursos (por 

exemplo, casa inteligente14). Tal possibilita a existência e uso de flexibilidade na rede inteligente 

e demonstra uma elevada aceitação por parte dos utilizadores finais. No entanto, este estudo 

possui um elevado grau de viés devido a como foi conduzido, influenciando apenas respostas 

positivas devido a ter usado um mecanismo voluntário de respostas e não indicar qual a taxa de 

respostas que obteve. 

Estudo realizado por Abdmouleh et al. (2018) 

Este estudo foi realizado na comunidade universitária da Universidade do Qatar e envolveu 

1.071 participantes, num total de 2.681 pessoas que pertencem à comunidade universitária 

(Abdmouleh, 2018). O número de participantes considerou uma taxa de resposta de 70 % e 

permitiu um grau de confiança de 95 % e um erro de ± 3 %. O estudo foi distribuído fisicamente 

e por e-mail. Os autores deste estudo disponibilizaram previamente uma explicação de alguns 

conceitos das redes inteligentes, permitindo ao inquirido ter algumas bases antes de responder às 

questões. Os resultados deste estudo apontam que: 

 Existe uma relação, de 85 %, entre quem não sabe o que é uma rede inteligente e quem 

não sabe o que é um contador inteligente; 

 76,43 % dos inquiridos estão dispostos a aceitar a instalação de contadores inteligentes; 

 75,16 % dos inquiridos estão dispostos a alterar o perfil de consumo das máquinas de 

lavar loiça e roupa para períodos noturnos, onde a energia é mais barata; 

 42,76 % dos inquiridos acham que os contadores inteligentes não violam a privacidade 

dos seus dados; 

 56 % dos inquiridos estão dispostos a planear o seu consumo diário tendo em conta a 

aplicação de preços de energia horários; 

 74,64 % dos inquiridos estão dispostos a vender energia à rede; 

 42,25 % dos inquiridos não estão dispostos a pagar mais por energias renováveis. 

 

14 Do anglo-saxónico smart home 
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As conclusões deste estudo ajudam a compreender o conhecimento do consumidor final e 

detetar problemas. Por exemplo, os 42,76 % que acham que os contadores inteligentes não 

permitem a violação de privacidade, podem ser afetados negativamente com o surgimento de 

notícias sobre o tema. Os modelos de aceitação da Figura 5 e Figura 6 demonstram que a perceção 

de riscos diminui/dificulta a aceitação das redes inteligentes. Este estudo ainda demonstra que 

existe uma maioria que estaria disposta a alterar o seu consumo (ou seja, gestão da procura no 

lado do utilizador final), apontando para uma participação ativa do lado do utilizador final nas 

redes inteligentes. 

Estudo realizado por Stephanides et al. (2019) 

Este estudo foi realizado na ilha mediterrânea de Tilos, na Grécia e envolveu 226 habitantes, 

tendo um nível de confiança de 95 % e um erro de ± 3 % (Stephanides, 2019). Este estudo é 

importante devido a analisar os resultados do projeto TILOS-H2020 que tem como piloto esta 

ilha Grega onde foram instaladas diversas tecnologias relativas às redes inteligentes (TILOS, 

n.d.). Desta forma, proporcionam uma análise a utilizadores finais que já tiveram um primeiro 

contacto com redes inteligentes. Os questionários foram distribuídos porta a porta e os resultados 

apontam que: 

 82 % dos inquiridos possui uma visão positiva sobre o uso de fontes de energia 

renovável; 

 43 % dos inquiridos deseja mesmo a adoção exclusiva de fontes de energia renovável; 

 46 % dos inquiridos mostram-se disponíveis para investir em microgeração usando 

fontes de energia renovável; 

 52 % dos inquiridos mostram-se disponíveis para a gestão da procura no lado do 

utilizador final; 

 46 % dos inquiridos mostram-se não disponíveis para a gestão da procura no lado do 

utilizador final; 

 95 % dos inquiridos está recetível à instalação gratuita de contadores inteligentes:    68 

% motivados pela possível diminuição de consumo energético, e 27 % motivados pelo 

aumento da descrição e melhor entendimento do seu consumo. 

O resultado geral demonstra que 82 % dos habitantes possuem uma visão geral positiva 

sobre a rede inteligente instalada e apenas 1 % demonstra objeção relativamente à rede instalada. 

Os resultados obtidos na comunidade de Tilos demonstram uma aceitação bastante positiva, por 

parte dos utilizadores finais, das redes inteligentes. No entanto, os resultados demonstram ainda 

que 68 % dos inquiridos aceitaria um contador inteligente para diminuírem o consumo energético. 

Tal demonstra uma perceção errada sobre os contadores inteligentes. 



 

25 

Estudo realizado por Düştegör et al. (2018) 

Este estudo foi realizado na Universidade Imam Abdulrahman Bin Faisal na Arábia Saudita 

e contou com a participação de 228 estudantes, recrutados por via online e presencial (Düştegör, 

2018). Os estudantes ficaram responsáveis por efetuar entrevistas e recolher dados relativos à sua 

habitação e ao seu agregado familiar. Os resultados deste estudo apontam que: 

 73 % dos inquiridos estão dispostos a alterar o uso da máquina de lavar roupa para 

períodos noturnos se tal resultar num decréscimo do custo energético; 

 96 % dos inquiridos estão recetíveis às redes inteligentes devido a acreditarem que estas 

trazem benefícios ambientais; 

 91 % dos inquiridos estão recetíveis às redes inteligentes devido a acreditarem que é 

possível descer os custos energéticos; 

 87 % dos inquiridos não considera o baixo preço atual de energia como sendo um 

obstáculo para a adoção de redes inteligentes; 

 55 % dos inquiridos acreditam não haver informação suficiente, para o utilizador final, 

sobre redes inteligentes. 

O presente estudo demonstra, tal como os outros, uma aceitação geral das redes inteligentes. 

Porém, este estudo identifica que a maioria dos utilizadores finais não possuem informação 

suficiente sobre redes inteligentes, o que segundo os modelos apresentados na Figura 5 e Figura 

6 pode influenciar de forma negativa a participação ativa dos utilizadores finais. Uma outra 

questão neste estudo é o preço atual de energia, que continua baixo e pode representar um 

problema na participação de energia. A aplicação de preços horários na energia elétrica não será 

afetada por tal problema, mas por outro lado, os programas de resposta dos consumidores podem-

no ser. Supondo que um programa de resposta dos consumidores impõe ao consumidor uma 

redução de consumo de 1 kWh e que se este optar por reduzir obtém um benefício de 10 % no 

preço de energia nesse período de uma hora, isto significa, nos dias de hoje, que se o consumidor 

tiver um consumo horário de 3 kWh, irá poupar um valor que rondará os 0,06 EUR. 

Estudo realizado por Spence et al. (2015) 

Este estudo foi realizado no Reino Unido e envolveu 2,441 inquiridos (Spence, 2015). O 

estudo foi efetuado online e focou-se na aceitação dos utilizadores à gestão da procura no lado do 

utilizador final. Se os utilizadores não estiverem predispostos a gerir o seu próprio consumo, a 

sua participação ativa ficará inviabilizada. Nesta medida, o estudo pretende esclarecer o real 

potencial da gestão da procura no lado do utilizador final. O estudo aponta para que: 

 58 % dos inquiridos mostraram-se preparados para reduzir os níveis de consumo; 

 79 % dos inquiridos estão dispostos a despender de mais tempo para gerir o seu uso de 

energia; 
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 42 % dos inquiridos demonstraram interesse em obter informações comparativas sobre 

o consumo de residências similares à sua; 

 71 % dos inquiridos demonstraram interesse em obter mais informação sobre o seu 

consumo, nomeadamente quais os equipamentos que mais consomem; 

 Existe uma relação entre as pessoas mais preocupadas com a contenção de custos 

(devido a questões económicas) e a não aceitação de tecnologias de gestão da procura 

no lado do utilizador final; 

 As pessoas mais preocupadas com a contenção de custos são as que mais abdicariam 

de tempo para a gestão energética, mas são as que estão menos dispostas a partilhar os 

seus dados energéticos; 

 As pessoas que mais se preocupam com o custo de energia, em prol da segurança e 

alterações climáticas, encontram-se menos predispostas à aceitação da gestão da 

procura no lado do utilizador final. 

Este estudo teve especial interesse na personificação e categorização do utilizador, 

separando e analisando vários tipos de utilizadores finais. Apesar de ser um estudo abrangente e 

ter conseguido identificar alguns tipos de utilizadores, possui um elevado grau de viés devido a 

como foi realizado, tendo apenas sido distribuída uma versão online. O estudo não mencionada a 

taxa de respostas. 

Estudo realizado por Park et al. (2012) 

Este estudo envolveu utilizadores finais da área da rede inteligente Jeju Island Smart Grid 

Test-bed, localizada na Coreia do Sul (GSMA, 2012). O estudo contou com 303 inquiridos, de 

um total de aproximadamente 6,000 residências que integram a rede inteligente da ilha de Jeju. 

Para as respostas foi aplicada uma escala de Likert com sete pontos. As hipóteses e foco são 

baseadas no modelo de aceitação tecnológica. Os seus resultados apontam que: 

 A perceção da facilidade de uso tem um impacto positivo na perceção de utilidade; 

 A perceção de utilidade tem um impacto positivo na intenção de uso; 

 A perceção da facilidade de uso tem um impacto positivo na intenção de uso; 

 A perceção da poupança de energia tem um impacto positivo na perceção de utilidade; 

 A perceção de perceção de benefícios eco-ambientais tem um impacto positivo na 

perceção de utilidade; 

 A perceção da estabilidade da distribuição elétrica tem um impacto positivo na perceção 

de utilidade; 

 A perceção dos riscos de invasão de software e privacidade tem um impacto negativo 

na perceção de utilidade. 
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Este estudo comprova o que é defendido nos modelos de aceitação mostrados na Figura 5 e 

na Figura 6. Estudos similares ajudam na validação dos modelos de aceitação e contribuem para 

a participação ativa dos utilizadores finais. 

2.5 Conclusões 

As redes inteligentes de energia serão uma realidade num futuro próximo que irá resultar em 

vantagens a vários níveis, possibilitando a proliferação de sistemas de produção de energia 

elétrica distribuídos usando fontes primárias renováveis. O levantamento do estado da arte sobre 

a participação ativa dos utilizadores finais permitiu a identificação das oportunidades de o 

utilizador final participar ativamente nas redes inteligentes. Para tal, torna-se fundamental a 

aceitação da rede inteligente por parte do utilizador final. Alguns modelos propostos na literatura 

fazem uma conexão entre as perceções do utilizador final, a sua intenção de uso e o seu uso e 

adoção das novas tecnologias. 

Para o levantamento do estado da arte sobre a perceção do utilizador final foram recolhidos 

inquéritos realizados ao utilizador final de energia em diversas regiões mundiais. Os resultados 

dos inquéritos demonstram uma vontade generalizada do utilizador final participar, de certa 

forma, nas redes inteligentes. Muitos dos inquiridos estão dispostos a possibilitar o controlo 

externo dos seus eletrodomésticos e a planear o seu consumo de energia tendo em conta uma 

variação horária de preço de energia. Esta vontade, muitas vezes motivada pela possível 

diminuição do custo de energia, é um bom presságio para a implementação das redes inteligentes 

de energia. No entanto, não foi possível a identificação de nenhum inquérito realizado em 

território Português que tenha tido como objetivo de estudo a perceção, aceitação e intenção de 

participação do utilizador final nas redes inteligentes. 
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3. Inquérito ao Utilizador Final de 

Energia 

No âmbito da presente dissertação de mestrado foi realizado um inquérito ao consumidor 

final de energia para averiguar a perceção deste sobre redes inteligentes de energia. O objetivo do 

inquérito é aferir quais os conhecimentos dos utilizadores finais e qual a motivação deste para 

participar ativamente nas redes inteligentes, nomeadamente sobre a forma como pretende 

participar. O resultado do inquérito irá permitir caracterizar a participação do consumidor final e 

antever como tal participação será realizada.  

O inquérito teve a forma de um questionário online divulgado a pessoas de várias áreas e 

sem critérios de exclusão de participantes. O questionário, quantitativo, criado nesta dissertação 

tem em vista quantificar o conhecimento, motivação e métodos de participação do utilizador final. 

O questionário foi criado tendo em vista um tempo de resposta curto para permitir a sua realização 

de forma presencial em espaço público. No entanto, devido às restrições de quarentena impostas 

durante a realização da dissertação, apenas foi permitida a divulgação online do questionário. 

A população do questionário é definida por utilizadores finais de energia elétrica 

portugueses, ou seja, qualquer pessoa que faça uso diário de qualquer equipamento elétrico. Tal 

população engloba a quase totalidade das pessoas. A dimensão e descrição da população é 

justificada pelo carater de interesse público que as redes inteligentes de energia, nomeadamente 

energia elétrica, possuem no nosso quotidiano. Assim, o conhecimento da população deve ser 

estudado e analisado. A participação ativa do utilizador final possui uma ligação estreita com 

todas as pessoas que usam diariamente energia elétrica, podendo, muito certamente, vir a impactar 

o seu uso de energia. A amostra usada para este questionário foi composta por voluntários que 

aceitaram responder ao questionário online. O questionário foi divulgado publicamente e 

diretamente entre pessoas, incluindo pessoas que profissionalmente se encontram envolvidas na 

área das redes inteligentes de energia, permitindo assim adquirir uma amostra com dois 

subconjuntos: pessoas leigas na matéria e pessoas com experiência na área das redes inteligentes. 

A criação e divulgação online foram efetuadas usando a ferramenta do Google Forms. O 

questionário não permite a identificação dos participantes, mantendo assim toda a informação 
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anónima. Todas as questões do questionário são de escolha única, com exceção da questão 10 que 

é de escolha múltipla. No final do questionário era ainda possível a inserção de texto livre 

destinado a comentários e contactos. 

3.1 Elaboração do Questionário 

O questionário é constituído por vinte questões divididas em sete secções. Antes do início 

do inquérito existe uma questão que afere a participação voluntária do participante. Depois, e só 

se a pergunta sobre a aceitação da participação voluntária for respondida com ‘sim’, o 

questionário é iniciado. A secção 1 é composta por duas questões que pretendem descrever o 

participante. A Tabela 1 apresenta as questões da secção 1 e as respostas possíveis. 

Tabela 1. Questões da secção 1 'perfil do participante' 

Questão Respostas possíveis 

1. Sexo {“Feminino”, “Masculino”, “Prefiro não responder”} 

2. Faixa etária {[18-25], [26-30], [31-40], [41-50], [51-60], “Acima de 60”} 

A secção 2, apresentada na Tabela 2, questiona o participante sobre o seu conhecimento 

relativo às redes inteligentes de energia elétrica e aos contadores inteligentes de energia. Esta 

secção permite identificar se o utilizador possui algum conhecimento sobre as redes inteligentes, 

ou se, por outro lado, possui desconhecimento sobre o tema. A perceção e aceitação dos 

contadores inteligentes foi também incluída na secção 2 do questionário.  

Tabela 2. Questões da secção 2 'Redes inteligentes de energia elétrica' 

Questão Respostas possíveis 

3. Sabe o que é uma rede inteligente de energia? {“Sim”, “Não”} 

4. Sabe o que é um contador inteligente de 

energia? 
{“Sim”, “Não”} 

5. Gostaria de ter um contador inteligente? 
{“Sim”, “Não”, “Sim, se este resultar na redução 

de custos energéticos”} 

Caso o participante responda afirmativamente à questão 4, o inquérito continua com a secção 

3. No entanto, se o participante admitir desconhecimento sobre contadores inteligentes, o 

questionário avança para a secção 4. A secção 3 refere-se à questão da privacidade dos dados 

lidos e transmitidos pelos contadores inteligentes. Este é um aspeto crítico do uso de contadores 

inteligentes e que tem levantado algumas preocupações legais sobre o uso massivo dos contadores 

inteligentes. A questão 6, apresentada na Tabela 3, pretende aferir se a privacidade é uma questão 

conhecida e que preocupa o consumidor final. 

Tabela 3. Questões da secção 3 'Contadores inteligentes de energia elétrica' 
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Questão Respostas possíveis 

6. Acha que o uso de contadores inteligentes põe 

em causa a sua privacidade? 

{“Sim”, “Não”, “Depende como comunicam os 

seus dados”} 

A participação ativa dos consumidores finais nas redes inteligentes é normalmente realizada 

usando incentivos ou alterações no preço de energia. No entanto, o preço atual de energia pode 

ser uma barreira para a participação ativa. Se o incentivo ou variação de preço não for suficiente, 

o consumidor final pode não se dar ao trabalho de participar ativamente. 

A secção 4, apresentada Tabela 4, pretende aferir a vontade de participação do consumidor 

e perceber o que levaria o consumidor final a participar. Esta secção tenta ainda dar resposta sobre 

que tipo de equipamentos o consumidor final estaria disposto a utilizar para a redução/alteração 

do seu perfil de consumo. A questão 10 é a única questão do questionário que possui uma resposta 

de escolha múltipla em que o participante pode: não selecionar nenhuma opção, selecionar apenas 

uma opção, ou selecionar várias opções. 

Tabela 4. Questões da secção 4 'Custo da energia elétrica' 

Questão Respostas possíveis 

7. Acha que o preço de energia, sem impostos, é: {“Baixo”, “Adequado”, “Alto”} 

8. Reduzia o seu consumo de energia, durante 1 hora, 

se o preço da energia subisse acima de: 

{“10 %”, “20 %”, “25 %”, “50 %”, “80 %”, 

“Não iria reduzir”} 

9. Supondo que 1 kWh corresponde a ter um 

termoventilador ligado durante 25 minutos, aceitaria 

reduzir o seu consumo de energia, durante 1 hora, se 

lhe dessem um incentivo mínimo de: 

{“0,05 € por cada kWh”, “0,10 € por cada 

kWh”, “0,15 € por cada kWh”, “0,20 € por 

cada kWh”, “0,30 € por cada kWh”, “0,50 € 

por cada kWh”, “Não iria reduzir”} 

10. Com o objetivo de reduzir o custo energético, 

permitiria que uma entidade lhe controlasse 

automaticamente: 

{“O frigorífico (garantindo que não há 

estragos na comida)”, “O brilho da televisão”, 

“O início e ciclo da máquina de lavar a 

roupa”, “O início e ciclo da máquina de secar 

a roupa”, “O início e ciclo da máquina de 

lavar a loiça”, “O cilindro de água”, “A 

iluminação da casa (apagando as luzes ou 

diminuindo a sua intensidade)”, “O 

carregador de telemóvel”, “O aquecedor ou 

sistema de aquecimento da casa”, “O sistema 

de refrigeração da casa”} 

11. Estaria disposto(a) a planear o seu consumo diário 

tendo em conta a variação horária do preço de energia 

(havendo horas em que o preço é mais baixo)? 

{“Sim”, “Não”, “Apenas nos dias em que 

estou em casa (por exemplo, folgas)”} 

12. Estaria disposto(a) a alterar a sua hora de jantar 

para reduzir o custo de energia? 
{“Sim”, “Não”} 
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As energias renováveis beneficiam a sustentabilidade do ambiente. No entanto, é necessário 

um investimento significativo que normalmente é passado ao consumidor final através de 

impostos ou taxas. Como tal, a secção 5, apresentada na Tabela 5, pretende aferir junto do 

utilizador final a sua opinião sobre o uso de fontes de energia renovável na rede. 

Tabela 5. Questões da secção 5 'Fontes de energia renovável' 

Questão Respostas possíveis 

13. Estaria disposto(a) a pagar mais por energia renovável? {“Sim”, “Não”} 

14. Preferia que o País apenas usasse fontes de energia 

renovável? 

{“Sim”, “Sim, mas apenas se o custo de 

energia não subir”, “Não”} 

As redes inteligentes de energia elétrica permitem a transação de energia entre 

consumidores. Apesar de não se encontrar atualmente em prática, a possibilidade de transações 

de energia pode em muito beneficiar o consumidor final. A secção 6, apresentada na Tabela 6, 

aborda as transações e partilha de energia entre vizinhos. 

Tabela 6. Questões da secção 6 'Transações de energia elétrica' 

Questão Respostas possíveis 

15. Estaria disposto(a) a vender a sua energia à 

rede? 
{“Sim”, “Não”} 

16. Estaria disposto(a) a vender a sua energia aos 

seus vizinhos? 
{“Sim”, “Não”} 

17. Estaria disposto(a) a partilhar a energia com os 

seus vizinhos? 
{“Sim”, “Não”} 

18. Para transações de energia com os seus 

vizinhos, preferia adotar uma postura: 

{“Cooperativa e colaborativa (minimizando o 

custo de energia entre todos)”, Competitiva 

(tentando minimizar apenas o seu custo)”} 

A aplicação massiva das tecnologias de informação e comunicação das redes inteligentes 

permite a monitorização e controlo da rede em quase tempo-real. A monitorização pode 

privilegiar o consumidor final e potência o acesso a dados que até então não eram possíveis de 

obter. A secção 7, apresentada na Tabela 7, questiona o participante sobre o interesse de saber 

mais sobre os seus dados de consumo. 

Tabela 7. Questões da secção 7 'Relatórios sobre energia elétrica' 

Questão Respostas possíveis 

19. Gostaria de receber relatórios comparativos entre o seu 

consumo e o consumo de outras habitações/famílias idênticas 

à sua? 

{“Sim”, “Não”} 

20. Gostaria de receber relatórios detalhados sobre o seu 

consumo por equipamento, ou tipo de equipamento? 
{“Sim”, “Não”} 
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3.2 Perceção do Utilizador Final 

O questionário obteve 140 respostas durante o tempo em que foi esteve disponível para 

participação, entre 28 de março de 2020 e 3 de maio de 2020. O perfil dos participantes encontra-

se apresentado na Figura 7. Os dados obtidos referentes ao perfil mostram que houve uma maioria 

de participantes de sexo masculino (59,0 %) e de uma maior participação de participantes entre 

os 18 e os 25 anos de idade (32,9 %). 

 

Figura 7. Perfil dos participantes (secção 1 do questionário) 

O inquérito revelou que 1,4 % dos participantes não gostariam de possuir um contador 

inteligente. Dos restantes 98,6 %, 60,9 % dos participantes apenas aceitaria a instalação de 

contadores inteligentes se estes resultassem numa redução dos custos de energia elétrica. A 

totalidade dos participantes que indicou não estar disposto a possuir um contador inteligente 

indicou não saber o que é uma rede inteligente. No entanto, esta correlação deverá ser confirmada 

usando um estudo de maior dimensão, pois no estudo desta dissertação apenas dois participantes 

indicaram não estar dispostos a receber a instalação de um contador inteligente. 

Dos participantes inquiridos, 37,6 % indica não considerar que os dados obtidos e 

transmitidos pelos contadores inteligentes põem em causa a sua privacidade. No entanto, 57,0 % 

dos participantes indica preocupação com a privacidade dependendo de como os contadores 

comunicam os dados. Relativamente ao preço de energia, desconsiderando impostos, 5,8 % dos 

participantes acha que este é baixo, 40,6% acha-o adequado e 53,6 % acha-o alto. Os participantes 

que consideram o preço baixo ou adequado estão dispostos a alterar o seu consumo, durante uma 

hora, caso o preço da energia aumente mais de 30 %. Os participantes que consideram o preço de 

energia alta estão dispostos a alterar o seu consumo, durante uma hora, caso o preço de energia 

aumente mais de 25 %. 

As questões 8 e 9 pretendiam aferir os valores que fariam os consumidores finais alterarem 

o seu perfil de consumo durante uma hora. A questão 8 questionava os participantes sobre qual a 

subida percentual de preço que faria com que mudassem o seu consumo de energia. A questão 9 
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questionava os participantes sobre qual o incentivo necessário para que estes reduzissem o seu 

consumo em 1 kWh. A Figura 8 apresenta as respostas às duas questões. Os resultados da questão 

8 indicam que uma subida de preço de 20 % faria com que 37,9 % dos consumidores alterassem 

o seu consumo, enquanto uma subida de 50 % faria com que 87,2 % dos consumidores alterassem 

o seu consumo. Um aumento de 50 % representa um aumento de 0,11 EUR no preço atual, 

considerando o tarifário simples de potência contratada de 3,45 kW da EDP Comercial. No 

entanto, de acordo com as respostas dos participantes à questão 9, apenas 20,4 % dos 

consumidores aceitariam diminuir o seu consumo caso fossem recompensados com 0,10 EUR por 

kWh de redução.  

 

Figura 8. Respostas dadas às questões 8 e 9 (secção 4 do questionário) 

A gestão energética dos edifícios, ou seja, o controlo das cargas e recursos energéticos 

possibilita aos consumidores finais alterarem os seus perfis de consumo. Tal gestão pode ser feita 

pelo consumidor ou por um sistema autónomo que monitoriza a casa e os preços de energia para 

efetuar o controlo de equipamentos que levem à diminuição dos custos de energias. A questão 10 

pretendia identificar quais os tipos de equipamentos que o consumidor final estaria disposto a 

contratualizar para que fossem autonomamente controlados por uma entidade externa. Esta 

entidade externa poderia ser um sistema de gestão ou uma entidade capaz de produzir controlo 

direto de carga15. 

A Figura 9 apresenta os resultados obtidos para a questão 10. Dos participantes, mais de 

metade aceitariam o controlo da máquina de lavar a roupa e do frigorifico, 59, 4 % e 58,6 % 

respetivamente. No entanto, acima de 40 % dos participantes aceitariam o controlo da iluminação 

 

15 Do anglo-saxónico direct load control 
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(48,6 %), o aquecedor ou sistema de aquecimento (48,1 %), a máquina de secar roupa (47,4 %), 

e a máquina de lavar a loiça (45,9 %). A opção com menos adesão foi o controlo do carregador 

de telemóvel, aceite apenas por 23,3 % dos participantes. 

 

Figura 9. Respostas dadas à questão 10 (secção 4 do questionário) 

 Quando questionados sobre se estariam dispostos a planear o seu consumo diário tendo em 

conta a variação horária do preço de energia, 7,1 % indicaram que não estariam dispostos a planear 

o consumo, 22,1 % indicaram que estariam dispostos a faze-lo para os dias em que se encontravam 

em casa (por exemplo, folgas e fins-de-semana), e 70,7 % indicaram que estariam disposto a 

planear o seu consumo diário. Na questão 12, quando questionados sobre se estariam dispostos a 

alterar a sua hora de jantar para reduzir o seu custo de energia, 36,4 % indicaram que sim, e 63,6 

% indicaram que não estariam dispostos a fazê-lo. 

O questionário concluiu ainda que 55,0 % dos participantes estariam dispostos a pagar mais 

por energia renovável. Quando questionados sobre se preferiam que Portugal apenas usasse fontes 

de energia renovável, 97,9 % respondeu afirmativamente. No entanto, desses 97,9 %, 48,9 % 

respondeu que sim desde que tal não implicasse um aumento no custo da energia. 

No que respeita à venda e partilha de energia, 89,2 % dos participantes estariam dispostos a 

vender a sua energia à rede elétrica e 83,5 % estariam dispostos a vender aos seus vizinhos. Para 

a possibilidade da existência de transações de energia entre vizinhos, 86,3 % indicou que iria 

adotar uma postura cooperativa e colaborativa, minimizando o custo de energia entre todos. Os 

restantes 13,7 % iriam optar por adotar uma postura competitiva, procurando minimizar apenas o 

seu custo de energia. Quando questionados sobre uma possível partilha de energia com os seus 

vizinhos, 72,9 % dos participantes demonstraram-se dispostos a efetuar tal partilha. 
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A última secção do questionário pretendia aferir o interesse dos participantes sobre a 

visualização e acesso aos dados. Entre os participantes, 82,9 % demonstraram interesse em 

receber relatórios comparativos entre o seu consumo e o consumo de outras habitações/famílias 

idênticas à sua. Quando questionados se gostariam de receber relatórios detalhados sobre o seu 

consumo por equipamento, ou tipo de equipamento, 95,7 % demonstrou ter interesse. 

A Figura 10 mostra as correlações entre as questões do questionário. As questões encontram-

se identificadas pelo seu número. A Figura 10 mostra em linhas cinzentas os clusters (grupos) de 

questões que mais se relacionam entre eles, possibilitando a criação de um clustermap. As 

correlações positivas variam da cor branca (sem correlação) à cor azul (correlação total), enquanto 

as correções negativas variam da cor branca (sem correlação) à cor vermelha (correlação total). 

A diagonal da matriz correlaciona a questão 𝑥 com ela própria e como tal possui uma relação 

positiva a 100 %. 

 

Figura 10. Correlações e clustermap das respostas ao questionário 

O resultado das correlações permite observar que não existem correlações relevantes além 

das questões que partilham o mesmo tema, como o caso da 4 (“Sabe o que é um contador 

inteligente de energia?”) e 6 (“Acha que o uso de contadores inteligentes põe em causa a sua 

privacidade?”), 15 (“Estaria disposto(a) a vender a sua energia à rede?”) e 16 (“Estaria 
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disposto(a) a vender a sua energia aos seus vizinhos?”). Como é visível, os clusters evidenciam 

ligações entre as questões que partilham a mesma secção, como o caso das questões 13 e 14 e das 

questões 15, 16, 17 e 18. 

3.3 Conclusões 

O inquérito feito ao utilizador final de energia, sob a forma de questionário, permitiu a 

análise da perceção do utilizador sobre redes inteligentes e sobre motivação deste para a 

participação ativa nas redes inteligentes. O questionário teve a participação de 140 participantes 

localizados em Portugal, não tendo sido elaborados critérios de exclusão nem a identificação dos 

participantes. Uma nova realização do questionário deveria ser realizada tendo em vista uma 

amostra representativa dos consumidores de energia em Portugal.  

No inquérito realizado por Parag et al. (2018), 59,9 % das pessoas aceitariam o controlo 

automático do seu frigorífico por uma entidade externa. O inquérito desta dissertação obteve um 

resultado de 58,8 %. Referente ao controlo das máquinas de lavar a roupa e de lavar a loiça, o 

inquérito de Parag et al. (2018) obteve uma aceitação de 83,2 % e 84,9 %, respetivamente, e o 

inquérito desta dissertação obteve 59,4 % e 45,9 %, respetivamente. No entanto, 95 % dos 

participantes do inquérito desta dissertação aceitariam o controlo de equipamento energético por 

parte de uma entidade externa. 

Comparativamente com o inquérito realizado por Abdmouleh et al. (2018), 76,43 % 

aceitariam a instalação de contadores inteligentes, enquanto que no inquérito realizado nesta 

dissertação o número de participantes que estariam dispostos a instalar contadores inteligentes 

fixa-se em 98,6 %. Relativamente à privacidade dos dados obtidos nos contadores inteligentes, 

42,76 % dos inquiridos no inquérito de Abdmouleh et al. (2018) não considera que possa existir 

violação de privacidade, contra 37,6 % obtidos no inquérito desta dissertação. 

O inquérito realizado no âmbito desta dissertação concluiu que 92,9 % das pessoas estariam 

dispostas a planear o seu consumo no caso de haver a aplicação de preços horários de energia. 

Nos inquéritos realizados por Abdmouleh et al. (2018) e Spence et al. (2015), esse número é 

menos, fixando-se em 56,0 % e 79,0 %, respetivamente. 

Do inquérito realizado por Stephanides et al. (2019), 43,0 % dos participantes demonstraram 

interesse em ter uma rede elétrica totalmente dependente de fontes renováveis e no inquérito 

realizado por Abdmouleh et al. (2018), 42,25 % dos participantes estariam dispostos a pagar mais 

por energia proveniente de fontes renováveis. Os resultados do inquérito desta dissertação 

demonstram um maior interesse por fontes renováveis, onde 97,9 % dos participantes tinham 

interesse pelo uso exclusivo de fontes renováveis na rede elétrica e 55,0 % estariam dispostos a 

pagar mais por energia proveniente de fontes renováveis. 
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No que respeita a venda de energia à rede, 89,2 % dos participantes demonstraram interesse. 

Este número está em linha com o inquérito realizado por Abdmouleh et al. (2018) onde 74,64 % 

dos participantes demonstraram interesse em vender energia à rede. 

Os participantes inquiridos nesta dissertação demonstraram um elevado interesse no acesso 

à informação, sendo que 82,9 % demonstraram interesse em relatório comparativos entre 

habitações e 95,7 % demonstraram interesse em relatórios descritivos do consumo pessoal. Este 

interesse está muito acima dos 42 % e dos 71 %, respetivamente, obtidos no inquérito de Spence 

et al. (2015). 

Referente à redução do consumo, o inquérito realizado obteve que um aumento de 50 % do 

preço de energia por kWh (correspondente a 0,11 EUR no tarifário simples da EDP Comercial) 

levaria a que 87,2 % dos participantes a reduzir o consumo. Enquanto que um benefício de 0,10 

EUR por kWh reduzido apenas faria 20,4 % dos participantes reduzirem o consumo. Apesar de 

as respostas obtidas poderem indicar um desconhecimento dos participantes sobre o preço da 

energia, devido a uma questão estar em percentagem e outra em euros, os resultados estão em 

linha com dois conceitos: viés de negatividade16, e aversão à perda17. O viés de negatividade é a 

noção cognitiva de que um episódio negativo possui um maior impacto do que um episódio 

positivo, tornando a pessoa mais suscetível a dar importância a experiências negativas. A aversão 

à perda indica uma tendência, também ela cognitiva, que leva as pessoas a evitarem a perda em 

prol da procura do ganho, assim, é preferível não perder do que ganhar. Tal, explica o facto de as 

pessoas estarem mais dispostas a reduzir o consumo energético quando são penalizadas e não 

estarem tão dispostas a efetuar a redução quando são premiadas. 

 

 

16 Do anglo-saxónico negativity bias 

17 Do anglo-saxónico loss aversion 
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4. Simulador de Participação de 

Utilizadores Finais de Energia 

A participação ativa do utilizador final nas redes inteligentes vai ser possível num futuro 

próximo. Assim, é importante a realização de simulações que permitam testar o impacto que o 

preço de energia provoca no consumo da rede e no custo final de energia do utilizador final. 

4.1 Requisitos do Simulador 

O simulador foi desenvolvido tendo em conta o panorama atual e o panorama futuro das 

redes inteligentes. O simulador foi desenvolvido em código aberto e encontra-se disponível para 

uso de terceiros e para contributos de terceiros no website GitHub18. 

O principal objetivo do simulador é a simulação de vários cenários que considerem uma 

comunidade de utilizadores finais de energia em que os consumidores são caracterizados pelo 

respetivo consumo, produção e flexibilidade. A flexibilidade descreve a quantidade de energia 

que um utilizador está disponível a reduzir num determinado período (Gomes, 2019). 

Antes do desenvolvimento do simulador, foram identificados os seus requisitos tendo por 

base os pontos de vista do utilizador final, da comunidade (ou seja, conjunto de utilizadores finais) 

e da rede. Estabeleceu-se que o simulador deveria ser capaz de: 

 Ler um ficheiro Excel com os dados de entrada; 

 Gerar perfis de consumo a partir de um perfil base; 

 Gerar perfis de produção a partir de um perfil base; 

 Gerar perfis de flexibilidade para cada utilizador final; 

 Executar a simulação de cenários: 

 

18 https://github.com/lufog-gecad/simSmartGrid/ 
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 calculando a energia consumida e gerada por utilizador; 

 calculando a energia proveniente da rede e a energia injetada na rede para 

cada utilizador; 

 calculando os gastos e ganhos da energia proveniente ou injetada na rede 

para cada utilizador; 

 calculando os gastos, ganhos e balanço de custos para a rede; 

 calculando os totais de consumo e produção da comunidade; 

 calculando os gastos, ganhos e balanço de custos para a comunidade. 

 Permitir a simulação de vários cenários na mesma execução; 

 Gravar os dados de entrada e os resultados num ficheiro Excel. 

A nível de requisitos não funcionais, estabeleceu-se que o simulador teria que ser dinâmico 

quanto ao número de períodos a considerar nas simulações, tendo de funcionar de igual forma 

para vários períodos, tais como simulações de 24 períodos com preços de hora em hora, ou 

simulações de 96 períodos com preços de 15 em 15 minutos. 

4.2 Desenvolvimento do Simulador 

O simulador foi desenvolvido na linguagem de programação Python, que é atualmente uma 

das linguagens de programação mais usadas no mundo e a mais usada para a ciência de dados19 

(TIOBE, 2020) (PYPL, 2020). A linguagem de programação Python, disponibilizada em código 

aberto, facilita a manipulação de séries temporais e estruturas de dados, disponibilizando ainda 

um conjunto alargado de bibliotecas que podem ser usadas. 

O simulador desenvolvido é composto por cinco ficheiros em Python: ficheiro de execução 

(main.py), ficheiro com métodos comuns e gerias (helper.py), ficheiro para a geração de utilizador 

finais (generateUsers.py), ficheiro para simulações sem a consideração de flexibilidade 

(basicSim.py), e ficheiro para simulação com flexibilidade (flexibilitySim.py). O simulador não 

possui interface gráfica, sendo as simulações configuradas e executadas no ficheiro de execução 

(main.py). 

4.2.1 Geração de Utilizadores Finais 

Apesar de a aquisição de dados de energia ser uma tarefa simples, requer a aceitação do 

utilizador final, requer um período de medição e requer equipamento próprio. É possível encontrar 

 

19 Do anglo-saxónico data science 
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algumas medições reais em repositórios online de partilha de dados. No entanto, medições de uma 

comunidade inteira, disponíveis de forma aberta, são difíceis de encontrar.  

Cada utilizador final tem o seu próprio perfil de consumo e de produção, diferenciando-se 

dos perfis de outros utilizadores finais. No entanto, é possível agregar os utilizadores em clusters 

de forma a obter perfis genéricos de consumo e produção (Gouveia, 2016). Para contornar o 

problema de acesso aos dados, o simulador proposto foi desenvolvido para possibilitar a geração 

de perfis de consumo, geração e flexibilidade de utilizadores finais tendo como base perfis reais. 

O simulador proposto permite usar um perfil base e gerar novos perfis tendo em conta variáveis 

de aleatoriedade que são aplicadas ao perfil base. 

A geração de perfis requer a definição de variáveis de aleatoriedade para aplicar no perfil de 

consumo, no perfil de produção, e na flexibilidade. As variações nos perfis de consumo e 

produção são valores únicos que são aplicados aos perfis base de consumo e de produção. A 

aleatoriedade da flexibilidade é dada por dois pares de valores, sendo o par constituído por: valor 

mínimo de flexibilidade e valor máximo de flexibilidade. Estes valores são percentuais e são 

aplicados ao consumo. Para a criação de perfis de flexibilidade são usados dois pares para permitir 

diferentes valores nas horas de maior consumo e nas horas de consumo normal. Por exemplo, 

horas com consumo superior a 150 % do valor médio do consumo desse utilizador final podem 

considerar uma flexibilidade entre 10% a 20 % do consumo desse mesmo período, enquanto as 

restantes horas consideram uma flexibilidade entre 5 % a 10 % do consumo. 

4.2.2 Tipos de Simulação 

O simulador desenvolvido permite sete tipos de simulação que se diferenciam pelas 

possibilidades de autoconsumo e do uso de flexibilidade nos utilizadores finais. Os sete tipos de 

simulação existentes são: 

 Simulação sem autoconsumo: a simulação sem autoconsumo pretende aferir os 

resultados sem que os utilizadores finais possam consumir a sua própria produção, 

obrigando a venda da totalidade da produção; 

 Simulação apenas com autoconsumo: neste tipo de simulação a geração terá de ser 

consumida toda localmente, sem a possibilidade de a vender à rede; 

 Simulação com autoconsumo: esta simulação une as duas simulações anteriores onde o 

autoconsumo é prioritário e apenas o excedente é vendido à rede; 

 Simulação com autoconsumo e a totalidade da flexibilidade: nesta simulação, a 

totalidade dos utilizadores faz uso da totalidade da sua flexibilidade para mover a 

flexibilidade para períodos de menor preço de energia; 

 Simulação apenas com autoconsumo e a totalidade da flexibilidade: simulação idêntica 

à anterior, mas apenas permite o autoconsumo e não a venda de energia; 
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 Simulação com autoconsumo e parte dos utilizadores com flexibilidade: esta simulação 

permite a definição do percentual de utilizadores que irá fazer uso da sua flexibilidade 

(por exemplo, apenas 30% irá fazer uso da flexibilidade); 

 Simulação com autoconsumo e parte dos utilizadores com parte da flexibilidade: 

simulação idêntica à anterior, mas permite a definição do percentual da flexibilidade 

usada (por exemplo, 20 % dos utilizadores irá usar 70 % da sua flexibilidade), o 

percentual da flexibilidade é aplicado ao dia e não ao período, ou seja, haverá períodos 

em que a totalidade da flexibilidade irá ser movida. 

O simulador permite a execução de simulações em simultâneo, sendo que todas elas podem 

ser executadas numa única execução do simulador. Os resultados das simulações são armazenados 

num ficheiro Excel. Cada simulação é guardada numa única folha do ficheiro Excel, sendo o nome 

da folha definido pelo utilizador. 

4.3 Cenários Simulados 

Usando o simulador apresentado, foram executadas onze simulações. As simulações 

pretendem avaliar o impacto numa comunidade de 63 utilizadores finais, nomeadamente a 

aplicação de preços de energia variáveis de hora a hora e a participação ativa dos consumidores. 

A Tabela 8 apresenta a descrição das simulações executadas. 

Tabela 8. Descrição dos cenários 

ID Simulação Preço da energia 

1 Simulação sem autoconsumo Tarifa bi-horária 

semanal da EDP 

Comercial20 

2 Simulação com autoconsumo 

3 Simulação apenas com autoconsumo 

4 Simulação sem autoconsumo 

Preços indexados 

ao MIBEL de dia 

08/06/2021 

5 Simulação com autoconsumo 

6 Simulação apenas com autoconsumo 

7 Simulação com autoconsumo e a totalidade da flexibilidade 

8 Simulação apenas com autoconsumo e a totalidade da flexibilidade 

9 Simulação com autoconsumo e 50 % dos utilizadores com flexibilidade 

10 
Simulação com autoconsumo e 20 % dos utilizadores com 30 % da 

flexibilidade 

11 
Simulação com autoconsumo e 70 % dos utilizadores com 60 % da 

flexibilidade 

 

20 https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/ 

21 http://www.omel.es/files/flash/ResultadosMercado.html 

https://www.edp.pt/particulares/energia/tarifarios/
http://www.omel.es/files/flash/ResultadosMercado.html
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Os cenários simulados apenas consideraram a transação de energia entre o utilizador final e 

a rede, não tendo sido simulado qualquer tipo de transações entre utilizadores finais. Porém, a 

transação de energia entre utilizadores finais iria permitir uma diminuição significativa dos custos 

da comunidade, permitindo transacionar o excedente de energia dentro da comunidade a um custo 

superior ao custo de venda de energia à rede (Gomes, 2020). 

A tarifa bi-horária semanal da EDP Distribuição teve em consideração uma potência 

contratada de 3,45 kW. Os preços do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) foram 

multiplicados por um coeficiente de 5,6 para obter os preços indexados ao mercado utilizados 

neste estudo. O uso deste coeficiente permite aproximar a média aritmética dos preços diários 

indexados utilizados à média aritmética dos preços diários da EDP Comercial, resultando em 

médias aritméticas de 0,152 EUR/kWh e de 0,154 EUR/kWh, respetivamente. Para o preço de 

venda de energia à rede, foi considerado 50 % do preço de compra de energia à rede. 

Para os cenários, foram usados três perfis base de utilizadores finais, tendo o simulador 

gerado a restante comunidade. Os perfis base utilizados são provenientes de dados reais 

disponíveis nos datasets do IEEE Working Group (WG) on Intelligent Data Mining and Analysis 

da IEEE Power & Energy Society22. Os dados que serviram de entrada para o simulador foram 

retirados do perfil de consumo identificado como casa privada 623. Os três períodos base de 

consumo refletem três dias distintos desse dataset. O perfil base de produção é igual para os três 

perfis, devido a todos eles partilharem a mesma localização geográfica. O perfil base foi retirado 

de um dataset disponibilizado pelo grupo de investigação GECAD24 e diz respeito a um edifício 

com um pico de produção fotovoltaica de 1 kW. A Figura 11 apresenta os perfis base que foram 

usados neste estudo. 

 

Figura 11. Perfis base usados para as simulações 

A primeira etapa do estudo é a utilização do simulador para gerar os 60 utilizadores finais 

tendo em conta os 3 perfis base apresentados na Figura 11. Para cada perfil base foram gerados 

 

22 https://site.ieee.org/pes-iss/data-sets/ 

23 Do anglo-saxónico Private Home 6 

24 http://www.gecad.isep.ipp.pt 

https://site.ieee.org/pes-iss/data-sets/
http://www.gecad.isep.ipp.pt/
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vinte utilizadores, considerando uma variação de 20 % para o perfil de consumo e 20 % para o 

perfil de produção. No final desta etapa, obtém-se uma comunidade de 63 consumidores finais 

(ou seja., 3 perfis base, mais 60 perfis gerados). Todos os utilizadores são gerados com consumo, 

produção e flexibilidade. A geração da flexibilidade é feita para os 60 novos perfis e para os 3 

perfis base, uma vez que os perfis base não possuem flexibilidade. A flexibilidade em períodos 

de menor consumo foi gerada considerando um valor entre 5 % a 20 % do consumo. Para os 

períodos de maior consumo foi gerada uma flexibilidade considerando um valor entre 20 % e 40 

% do consumo. Os períodos de maior consumo foram definidos como sendo os períodos onde o 

consumo supera 150 % do consumo médio diário, sendo que os restantes são considerados de 

consumo normal. A execução do simulador, considerando a leitura do ficheiro Excel, a geração 

da comunidade, a simulação dos cenários listadas na Tabela 8 e a gravação de resultados no 

ficheiro Excel demorou 7,654 segundos. 

A Figura 12 apresenta os resultados das simulações, sendo os cenários representados pelo 

identificador da primeira coluna da Tabela 8. O gráfico mostra o valor monetário que a 

comunidade (ou seja, o somatório dos 63 utilizadores finais) recebeu pela energia injetada na rede, 

o valor monetário que pagou à rede pela energia que dela recebeu e o balanço final entre os custos 

relativos à energia entregue à rede e os custos relativos à energia dela recebida. Este balanço foi 

negativo em todos os cenários, ou seja, constituiu um custo para a comunidade em todos os 

cenários considerados. Os valores monetários têm em conta o tipo de cenário, sendo que os três 

primeiros consideram uma tarifa bi-horária e as restantes consideram tarifas dinâmicas com 

variação do preço de energia em cada hora. 

 

Figura 12. Balanço económico da comunidade para diferentes cenários 

O cenário com menor custo para a comunidade foi o cenário com autoconsumo aplicando a 

tarifa bi-horária (ID: 2), obtendo um balanço de -20,32 EUR na comunidade, logo seguido do 

cenário com autoconsumo e a totalidade da flexibilidade (ID: 7) com um balanço de -21,97 EUR. 

O cenário com ID 2 é idêntico ao aplicado atualmente em Portugal, onde o excedente de energia 

pode ser vendido à rede a um preço fixo. No entanto, estamos a passar para um cenário que 

privilegia o autoconsumo, ou seja, a simulação com apenas autoconsumo (ID: 3). A aplicação de 

tarifas horárias vem resultar num aumento de custo para o utilizador final, tal como pode ser visto 

pelos resultados da simulação com autoconsumo usando preços dinâmicos por hora (ID: 5). A 
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diferença da aplicação de uma tarifa fixa (ID: 2) e de preços dinâmicos (ID: 5) representa um 

aumento de 25 % de custos para a comunidade, refletindo a necessidade da participação ativa por 

parte dos utilizadores finais. 

Foram considerados cinco cenários que usam a flexibilidade dos utilizadores finais (ID 7 a 

ID 11). O cenário com menores custos para a comunidade foi o que considera a totalidade da 

flexibilidade para todos os utilizadores (ID: 7). Este cenário corresponde a uma situação em que 

todos os utilizadores optam por usar a totalidade da sua flexibilidade para deslocar o seu consumo 

dos períodos onde o preço de energia é mais elevado para períodos onde o preço de energia é mais 

baixo. Os dois últimos cenários avaliam vários níveis de flexibilidade. O cenário com 

autoconsumo e que considera que 20 % dos utilizadores vão usar 30 % da flexibilidade (ID: 10) 

resulta num balanço de -25,304 EUR. No entanto, ao provocarmos um aumento para considerar 

que 70 % dos consumidores usam 60 % da sua flexibilidade (ID: 11), obtemos um balanço de -

23,913 EUR, representando uma redução de 5,5 %. Estes resultados, em conjunto com os 

resultados da simulação do cenário ID 7, demonstra que o aumento de utilizadores que usam 

flexibilidade e o aumento do uso da flexibilidade tem um potencial significativo no custo de 

energia diário que a comunidade terá de pagar. 

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos nas simulações executadas tendo em vista a rede 

e a comunidade. Respetivamente aos valores de “Ganho” na “Rede” e “Pago” na “Rede” são os 

mesmos que os valores de “Pago” e “Ganho” na “Comunidade”, devido ao que é pago por um é 

ganho pelo outro. Em todas as simulações o consumo e produção da comunidade manteve-se 

igual, permitindo uma comparação entre cenários.  

Tabela 9. Resultados das simulações dos cenários do ponto de vista da rede e da comunidade 

ID 
Rede Comunidade 

Ganho 

(EUR) 

Pago 

(EUR) 

Balanço 

(EUR) 

Ganho 

(EUR) 

Pago 

(EUR) 

Balanço 

(EUR) 

Consumo 

(kWh) 

Produção 

(kWh) 

1 54,062 24,743 29,319 24,743 54,062 -29,319 362,96 274,92 

2 36,067 15,745 20,322 15,745 36,067 -20,322 362,96 274,92 

3 36,067   0,000 36,067   0,000 36,067 -36,067 362,96 274,92 

4 55,116 21,722 33,394 21,722 55,116 -33,394 362,96 274,92 

5 39,295 13,811 25,483 13,811 39,295 -25,483 362,96 274,92 

6 39,295   0,000 39,295   0,000 39,295 -39,295 362,96 274,92 

7 31,781   9,810 21,971   9,810 31,781 -21,971 362,96 274,92 

8 31,781   0,000 31,781   0,000 31,781 -31,781 362,96 274,92 

9 35,558 11,812 23,746 11,812 35,558 -23,746 362,96 274,92 

10 38,957 13,652 25,304 13,652 38,957 -25,304 362,96 274,92 

11 36,029 12,117 23,913 12,117 36,029 -23,913 362,96 274,92 
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4.4 Conclusões 

A aplicação de conceitos das redes inteligentes na rede de energia elétrica atual irá causar 

um impacto significativo no utilizador final de energia, podendo-se refletir num aumento de 

custos. As simulações demonstram que a aplicação de tarifas horárias irá provocar um aumento 

de custos para o utilizador final. No entanto, a alteração dos perfis de consumo possibilita aos 

utilizadores uma redução de custos. Tal observação é importante e deverá ser transmitida ao 

utilizador final de forma a prepará-lo para as alterações que começam a ser aplicadas a nível 

Europeu e que serão num futuro próximo aplicadas no território nacional. 

A aplicação de preços dinâmicos e variáveis de hora em hora é apenas um aspeto que irá ter 

impacto no utilizador final. Conceitos como entidades de agregação, programas de demand 

response, modelos de transactive energy e micro-redes terão um impacto ainda maior para o 

utilizador final, podendo refletirem-se em oportunidades para o utilizador diminuir o seu custo de 

energia. Porém, são conceitos novos e complexos que terão de ser cuidadosamente apresentados 

para se atingir uma participação ativa do utilizador final nas redes inteligentes de energia elétrica. 

Os resultados obtidos das simulações, defendem a necessidade de aumentar a participação 

ativa dos consumidores finais. O custo de energia diminui se a participação aumentar, 

beneficiando não só o utilizador final como também toda a gestão da rede. 
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5. Estratégia de Comunicação para 

Envolver o Utilizador Final 

Esta secção irá avaliar a necessidade de comunicação com o utilizador final de energia para 

promover a aceitação das redes inteligentes de energia e a participação ativa nas redes inteligentes 

de energia. Esta avaliação é possível de ser executada após a execução do trabalho descridos nas 

secções anteriores. Após a avaliação da necessidade de comunicação, será apresentada a estratégia 

de comunicação proposta por esta dissertação. 

5.1 Avaliação da Necessidade de Comunicação 

O levantamento do estado da arte e os resultados das simulações efetuadas no âmbito desta 

dissertação refletem a mesma conclusão, a participação ativa do utilizador final de energia nas 

redes inteligentes vem trazer benefícios para o utilizador e para a gestão da rede, permitindo a 

gestão de procura no lado do utilizador. Por sua vez, os resultados do inquérito feito como parte 

dos trabalhos desta dissertação encontram-se em linha com os resultados dos inquéritos realizados 

noutras regiões, demonstrando haver motivação e vontade do utilizador final para planear e alterar 

o seu consumo, permitir o controlo dos seus eletrodomésticos por entidades externas e ter um 

papel mais ativo nas redes inteligentes. 

Apesar da motivação demonstrada pelos utilizadores, muito impulsionado pelo potencial de 

redução do custo de energia, a verdade é que muitos não possuem conhecimento sobre redes 

inteligentes. Nos resultados do inquérito feito por Düştegör et al.  (2018), 55 % dos inquiridos 

acreditam não haver informação suficiente, para o utilizador final, sobre redes inteligentes. No 

inquérito realizado no âmbito desta dissertação, 51,4 % dos inquiridos mostrou ter conhecimento 

sobre o que é uma rede inteligente de energia elétrica e o que é um contador inteligente.  Apesar 

de representar uma maioria, o número de participantes que mostrou ter conhecimento sobre redes 

inteligentes não é muito significativo tendo em conta que o questionário foi divulgado num grupo 

de investigação que atua na área das redes inteligentes e que conta com 19 investigadores, tendo 

assim contribuído para inflacionar esta resposta. 
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Os resultados obtidos nesta dissertação demonstram a necessidade de transmitir 

conhecimento para o utilizador final de energia sobre redes inteligentes, principalmente sobre 

conceitos que irão ter um impacto, positivo ou negativo, nos custos energéticos que terão que ser 

suportados pelo utilizador final. Os modelos de aceitação propostos por Park et al. (2017) e 

Ellabban et el. (2016) demonstram uma relação direta entre a perceção e a intenção de uso. No 

modelo proposto por Ellabban et al. (2016) existe uma ligação entre domínio das tecnologias e o 

aumento da satisfação do utilizador final. Desta forma, torna-se essencial comunicar com o 

utilizador final e transmitir o conhecimento necessário para que a participação ativa dos 

utilizadores seja alcançada. A motivação dos utilizadores aliada à insatisfação irá prejudicar a 

futura participação destes e irá resultar num abandono por parte dos utilizadores. 

5.2 Estratégia de Comunicação Proposta 

Esta dissertação propõe uma estratégia de comunicação baseada no modelo de marketing 

SOSTAC25 (situation analyses, objectives, strategy, tactics, actions, control). Proposto por P.R. 

Smith, este modelo circular permite a contínua avaliação e adaptação da estratégia de 

comunicação para que seja possível alcançar os objetivos (Smith, 2011). A Figura 13 mostra as 

seis etapas do modelo SOSTAC. 

 

Figura 13. Modelo SOSTAC (Smith, 2011) 

A etapa de análise da situação foi realizada nesta dissertação, recorrendo-se ao levantamento 

do estado da arte e à realização do inquérito descrito na secção 3. Os objetivos definidos para a 

comunicação com o utilizador são o seu aumento da perceção e a transmissão de um maior 

conhecimento para que o consumidor consiga tomar as melhores decisões possíveis. O conceito 

 

25 https://www.sostac.org/ 

https://www.sostac.org/
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de racionalidade limitada26, da economia comportamental, indica que as pessoas tendem a 

racionalizar as suas decisões tendo por base o conhecimento que possuem das mesmas. Porém, a 

falta de informação ou a complexidade da mesma leva a que as pessoas não tomem as melhores 

decisões. Para que tal não aconteça na participação dos utilizadores nas redes inteligentes, é 

necessário informar o utilizador de forma clara sobre as suas possibilidades de participação, 

métodos de participação e vantagens da participação. 

A etapa de estratégia define o caminho a seguir para alcançar os objetivos propostos e a 

etapa da tática detalha o plano de ação. O relatório de 2019 da Reuters (Reuters, 2019), sobre o 

acesso a notícias em território português, demonstra que 58,0 % dos portugueses, acima dos 18 

anos de idade, usa a televisão como principal fonte de notícias, seguido por 30,9 % dos 

portugueses que opta pela internet (incluindo redes sociais) e 14,2 % que opta pelas redes sociais. 

Estes dados indicam que a estratégia de comunicação a seguir deveria passar pela difusão 

televisiva e a publicação de conteúdos online. A tática terá de ter em consideração o viés de 

negatividade e aversão à perda, detetados como influenciadores da participação do utilizador 

durante a realização do inquérito. 

As ações do modelo de SOSTAC deverão executar o que ficou definido nas etapas de 

estratégia e tática, com o intuito do alcançar dos objetivos. Como etapa de controlo, esta 

dissertação propõe a aplicação de indicadores-chave de desempenho27 (KPI). Os KPI devem ser 

uma mistura entre os resultados de uma nova análise da situação, para efetuar uma nova perceção 

de conhecimento entre utilizadores finais, e os resultados obtidos ao nível da rede elétrica, onde 

podem ser observados o impacto da participação ativa dos utilizadores finais. No entanto, 

atualmente, a análise da participação ativa não poderá ser avaliada devido aos mecanismos de 

participação, permitidos e promovidos pelas redes inteligentes, não estarem ainda implementados 

em Portugal. 

 

 

26 Do anglo-saxónico bounded rationality 

27 Do anglo-saxónico key performance indicators (KPI) 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

Esta secção apresenta as principais conclusões obtidas no âmbito desta dissertação. São 

apresentadas as conclusões tiradas e feito o respetivo enquadramento face aos objetivos propostos. 

É ainda identificado e descrito o trabalho futuro que permitirá dar continuidade ao trabalho 

realizado no âmbito desta dissertação, nomeadamente a execução da estratégia de comunicação 

com o utilizador final. 

6.1 Conclusões 

O trabalho realizado nesta dissertação permitiu aferir o conhecimento, em território nacional, 

que o utilizador final de energia possui sobre redes inteligentes de energia e sobre a participação 

ativa deste nas redes inteligentes. O inquérito realizado, referente aos objetivos O2 e O3, 

demonstra uma vontade de os utilizadores finais participarem na rede inteligente, tendo obtido 

resultados acima dos resultados internacionais analisados no estado da arte, referente ao objetivo 

O1. A realização do inquérito foi, no entanto, afetada pelo período de quarentena imposto em 

Portugal devido à pandemia originada pelo vírus SARS-CoV-2. No planeamento inicial, o 

inquérito em forma de questionário deveria ter sido distribuído e divulgado a partir da segunda 

quinzena de fevereiro até ao final de março, mas atrasos durante o planeamento adiaram a 

distribuição e divulgação do questionário para o início de março. O questionário contou com 140 

participantes e obteve resultados em linha com o esperado. Um inquérito mais alargado será 

conveniente para efetuar uma análise mais detalhada. Desta forma, todo o questionário encontra-

se descrito neste documento, possibilitando o seu uso futuro. 

A dissertação teve como objetivo avaliar se a perceção do utilizador final de energia afetaria 

a sua participação ativa nas redes inteligentes de energia. A nível do inquérito realizado, a 

perceção do utilizador não se demonstrou relacionada sobre a vontade de participação. No 

entanto, o estudo realizado e os modelos de aceitação demonstram que a não preparação do 

utilizador final para uma participação ativa irá culminar com más decisões por parte dos 

utilizadores, o que levará a más experiências, e que resultará na não aceitação das redes 
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inteligentes. É fundamental a comunicação com o utilizador final de energia de forma a transmitir-

lhe a informação necessária para que este consiga gerar conhecimento. 

O resultado do inquérito demonstra que a perceção do utilizador não irá afetar a sua 

participação ativa nas redes inteligentes. O resultado do inquérito concluiu que 95 % dos 

participantes aceitariam o controlo de, pelo menos um, equipamento energético por parte de uma 

entidade externa e que 92,9 % estaria disposto a planear o seu consumo energético no caso da 

aplicação de preços horários de energia. Assim, a hipótese desta dissertação não conseguiu ser 

comprovada, não tendo sido possível a associação do conhecimento do utilizador com a 

motivação de participação ativa nas redes inteligentes de energia elétrica. No entanto, os modelos 

de aceitação demonstram que a falta de perceção irá culminar na insatisfação e abandono por 

parte do utilizador final. Isto porque o utilizador aparenta possuir espectativas não suportadas por 

evidência. A identificação do viés de negatividade e da aversão à perda são uma das descobertas 

mais importantes desta dissertação porque vão além dos estudos do estado da arte e fornecem 

uma melhor perceção sobre o utilizador final. A análise do estado da arte não menciona o impacto 

que o viés de negatividade e a aversão à perda possuem na participação ativa do utilizador final 

nas redes inteligentes de energia elétrica. No entanto, é possível identificar o impacto causado por 

estas tendências cognitivas na participação do utilizador final. 

O inquérito realizado foi uma das primeiras tentativas de perceber o utilizador final 

português, tendo em conta o seu conhecimento sobre redes inteligentes e a sua motivação para a 

participação ativa nas redes inteligentes. O resultado do inquérito veio corroborar a motivação 

dos utilizadores finais participarem ativamente nas redes inteligentes de energia elétrica. Tal 

resultado, encontra-se de acordo com os resultados dos estudos analisados no estado da arte e 

representam um aspeto positivo para a implementação das redes inteligentes. No entanto, os 

resultados vêm fortalecer a necessidade de estudos de impacto, possíveis através da simulação de 

cenários de participação. 

No âmbito desta dissertação foi desenvolvido um simulador de comunidades de energia, 

referente ao objetivo O4, capaz de avaliar o impacto que a participação ativa dos utilizadores 

finais impõe a nível económico, tendo em conta os pontos de vista da rede, da comunidade (ou 

seja, soma dos utilizadores finais) e do utilizador final. O simulador permitiu confirmar que a 

implementação de preços de energia horários irá provocar um aumento do custo de energia 

generalizado pelos utilizadores finais, contribuindo para a não aceitação destes das redes 

inteligentes. Os resultados dos cenários simulados apontam para um aumento na ordem dos 25 % 

do custo de energia para o utilizador final. A simulação de cenário veio ainda comprovar que a 

participação ativa dos utilizadores finais permite uma redução de custos de energia para o 

utilizador e para a comunidade. 

Esta dissertação pretendeu ainda contribuir para a aceitação das redes inteligentes por parte 

dos utilizadores finais. Desta forma, uma estratégia de comunicação, referente ao objetivo O5, foi 

desenhada para que a sua implementação possa contribuir para a aceitação generalizada dos 
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utilizadores finais, tentando minimizar ou mesmo evitar possíveis experiências negativas 

provocadas pela falta de informação que levem à tomada de decisão errada. 

6.2 Trabalho Futuro 

O trabalho realizado durante esta dissertação é um ponto de começo necessário para que a 

implementação das redes inteligentes de energia possa ser alcançada com êxito entre os 

utilizadores finais de energia. Assim sendo, o trabalho futuro é largamente superior ao trabalho 

realizado/passado. O questionário deverá ser mais divulgado (por exemplo, em outras regiões) e 

detalhado de forma a permitir perceber corretamente e detalhadamente as intenções e 

preocupações que impacto a participação ativa dos utilizadores finais. É também recomendada a 

realização de entrevistas presenciais. 

A viés de negatividade e a aversão à perda foram identificações importantes nesta 

dissertação, indicando que os utilizadores finais estão mais predispostos a diminuir os gastos do 

que a maximizar os ganhos. Desta forma, as vantagens apresentadas pela participação ativa dos 

utilizadores finais nas redes inteligentes podem não surtir o efeito desejado, perdendo-se para as 

desvantagens. Assim sendo, estudos minuciosos ao utilizador final são necessários para perceber 

o utilizador final e aumentar a participação ativa dos utilizadores finais. 

Esta dissertação propõe uma estratégia de comunicação com o utilizador final como forma 

de o instruir através da disponibilização de informação. O trabalho futuro passa pela definição 

detalhada da estratégia aqui proposta, para possibilitar a sua execução. Após essa etapa, a 

estratégia de comunicação deverá ser executada e o seu impacto medido através de indicadores 

mesuráveis. A estratégia proposta segue um padrão circular que permite o reajustar da estratégia 

segundo o acompanhamento e continua medição do seu impacto. Como métrica de impacto, o 

questionário proposto poderá ser usado. 
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