
Resumo  

 

Ao longo dos últimos anos, o sector eléctrico foi sofrendo uma profunda reestruturação. 

Este processo, iniciado no Chile e nos Estados Unidos da América nos finais dos anos 

70 e intensificado na década de 90, deu origem ao desenvolvimento de mercados de 

electricidade um pouco por todo o mundo, essencialmente motivados pelos potenciais 

benefícios resultantes da separação das actividades da rede (estritamente 

monopolista), da produção até à comercialização, que podem ser realizadas em regime 

de concorrência. 

Neste contexto, surgiu o Mercado Ibérico de Electricidade, MIBEL, que consagra o 

objectivo do aumento da concorrência entre agentes de procura e oferta, assim como o 

aumento da eficácia da regulação, no sector eléctrico. O Mercado Ibérico de 

Electricidade conduziu ainda à adopção de novas estratégias de participação nos 

mercados, por parte dos agentes de oferta de energia, portugueses e espanhóis. Estes 

agentes de oferta são normalmente empresas de produção habilitadas para actuarem 

como vendedores de energia no mercado eléctrico, do tipo spot. 

Assim sendo, a formação das curvas de oferta, por parte destes agentes, vai 

condicionar a sua cassação no mercado diário e consequentemente as margens que 

posteriormente vão obter, assim como o próprio preço de mercado. A presente 

dissertação está inserida neste propósito, uma vez que há o interesse por parte de um 

dado agente conhecer o modo como actuam os outros agentes face a diferentes 

cenários e situações. Isto pode resultar em modelos de previsão através dos quais 

estes agentes consigam prever as propostas de oferta de outros agentes e assim 

ajustar as suas próprias propostas. Também são desenvolvidos modelos de previsão a 

curto prazo de quantidades vendidas por parte das centrais associadas a estes 

agentes. 

Para a previsão das referidas curvas de oferta, são utilizados métodos de regressão e 

inteligência artificial, através de redes neuronais e os agentes de oferta de energia a 

estudar são exclusivamente portugueses. 
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Abstract  

 

Over the years, the electrical sector has been subject of a deep reorganization. This 

process started in Chile and in the United States of America in the 70’s, has been 

intensified since the decade of 90, and gave origin to the development of a large number 

of electricity markets, all over the world, essentially motivated by the potential benefits in 

the separation of the electrical net activities, strictly monopolistic, from those of 

production and commercialization, that can be operated in liberalized markets. 

In this context, the Iberic Electrical Market, MIBEL appears, consecrating the aim of 

increasing competition between search and offer agents as well as the increase of 

effectiveness of the regulation activity, in electrical sector. Iberic Electrical Market still led 

to the adoption of new strategies of participation in power markets, by Spanish and 

Portuguese agents. These agents are normally production companies qualified to act as 

selling companies in the electrical market, of the spot type. 

Thus, the formation of offer curves, in what concerns these agents, will go to condition if 

their bids are accepted or not, on the market and consequently to the edges that later 

will get, as well as the proper prices of market. The present work is inserted in this 

intention, since it is the interest of an agent to know the way how other agents act, 

according to different scenes and situations. This can result in a forecast that may be 

used to predict the bids of other agents and so they can adjust their own bids, to ensure 

higher margins. At the same time, it will be created short term forecasting models with 

sold quantities by power plants associated to those agents. 

For the forecast of the offer curves discussed above, there will be used regression 

applications and artificial intelligence, through artificial neural network. The agents that 

will be studied are Portuguese. 
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