
Resumo  

 

O Sistema Electroprodutor assenta tradicionalmente numa filosofia em que a “oferta 

vai de encontro à procura” de energia. Nesse sentido, o consumidor paga um preço 

constante e pré-estabelecido pela quantidade de energia que consome. Como 

normalmente o Sistema Electroprodutor tem pouca ou nenhuma capacidade de 

armazenamento, tal obriga a que para garantir um fornecimento contínuo de energia 

para fazer face a picos de consumo, o produtor tenha que aumentar a sua capacidade 

instalada. Nesta perspectiva, conclui-se que avultados investimentos têm sido feitos no 

sentido de aumentar a capacidade instalada, que apenas irá ser utilizada para fazer 

face a picos de consumo muitas vezes de curta duração.  

O aumento crescente dos preços das matérias primas nos mercados internacionais, 

nomeadamente do carvão e do petróleo, obriga a uma mudança de paradigma no que 

respeita a forma de utilizar estes recursos naturais de uma forma mais eficiente. Se 

juntarmos a isto o facto de o consumo de energia eléctrica apresentar padrões de 

procura (diários, semanais e sazonais) de alguma forma previsíveis, os consumidores 

de energia eléctrica seriam convidados a participar na gestão do sistema no sentido de 

transferirem o consumo de cargas deslastráveis para períodos fora dos picos de 

consumo, permitindo assim uma “suavização” do Diagrama de Cargas com as inerentes 

vantagens económicas daí resultantes. Tal tarefa pressupõe toda uma infra estrutura de 

comunicações entre o operador de rede e os consumidores de energia eléctrica.  

Verificar qual o impacto na rede eléctrica de toda esta filosofia de operação é o 

objectivo desta Dissertação. Além de uma análise da eficácia de estratégias de gestão 

do lado da procura com base em novas opções tarifárias, é também apresentado um 

simulador onde se mostra esse impacto do ponto de vista dos níveis de Tensão, 

Trânsitos de Potências e Perdas numa rede eléctrica com 23 barramentos e vários 

consumidores tipo. 

 

 

 

 



Abstract  

 

The Electricity-generating System has traditionally been built using a supply follows 

demand” philosophy. That way, the customer pays a constant and pre-specified price by 

the amount of energy consumption. With little or no storage capacity, generation 

capacity must always exceed peak demand to ensure continuous service. Therefore we 

can conclude that large amount of money has been invested in order to increase supply 

capacity which sometimes will be used only during short peak periods.  

The actual increasing price of the raw materials in International Markets, namely coal 

and oil, implies a paradigm change in the use of these natural resources in a more 

efficient way. If we take into consideration the Electricity consumption has a predictable 

pattern of demand during daily, weekly or seasonal periods, the consumers could be 

invited to participate in Demand System Management so that they can transfer the 

consumption of some appliances from peak to non-peak periods, making a kind of 

“smoothing” of Load Diagram with significantly economical advantages as result. This 

effort implies a large communications infrastructure between Operator Network and 

Consumer.  

To check the impact of all these strategies in Electrical Network is the main goal of 

this Thesis. In it, not only an effectiveness analysis of Demand System Management 

strategies based on new pricing tariff options is done but also a simulator to show the 

impact in Electrical Network concerning the Voltage levels, Power Flow and Power 

Losses are presented. The study focused in an Electrical Network with 23 Buses and 

several consumer types.  


