
Resumo 

 

O sector eléctrico tem sofrido um processo de reestruturação nos últimos anos. Como 

consequência surgiram diferentes estruturas de mercado, tendo como objectivo o 

aumento da competitividade e a liberalização do sector. A implementação de mercados 

de electricidade consistiu na criação de mecanismos para a transacção de energia 

eléctrica. Estes mercados englobam, entre outros, os mercados de serviços de sistema, 

que promovem o fornecimento de serviços de modo a que a operação do sistema 

eléctrico seja realizada com níveis adequados de segurança, estabilidade e qualidade 

de serviço. Actualmente, existem diferenças na constituição destes serviços, de acordo 

com o mercado de electricidade em questão. 

A harmonização dos serviços de sistema e dos mercados em que eles possam ser 

contratados tem desempenhado um papel cada vez mais importante no contexto dos 

mercados de electricidade, permitindo a partilha de serviços de sistema com benefícios 

para os sistemas envolvidos, através, por exemplo, de troca de reservas. Alguns dos 

objectivos a atingir consistem na melhoria da segurança de abastecimento, no aumento 

de eficiência e na diminuição dos custos de operação. Existem três modelos de 

harmonização dos mercados de serviços de sistema, com aplicação em sistemas 

eléctricos que são descritos e analisados neste trabalho. 

Esta dissertação pretende aprofundar os modelos referidos, através da sua descrição 

pormenorizada, focando as principais características, destacando as vantagens e 

inconvenientes e referindo as diferenças essenciais. Estes modelos permitem uma 

exploração conjunta de sistemas eléctricos, destacando-se que uma das limitações 

para implementação dos modelos de harmonização reside na capacidade comercial de 

interligação para troca de reservas, resultando na ocorrência de situações de 

congestionamento. De seguida, descreve-se o funcionamento dos mercados de 

serviços de sistema em Portugal e em Espanha, realçando as suas discrepâncias e a 

relação existente entre os mercados de serviços de sistema e a capacidade de 

interligação entre os dois países. Com base nos três modelos de harmonização dos 

serviços de sistema descritos, é realizada uma análise da sua aplicabilidade no caso 

concreto da Península Ibérica. Posteriormente apresentam-se alguns casos de estudo, 



considerando como base uma situação real ocorrida no mercado de serviços de 

sistema em Portugal. Foram ainda implementados três casos adicionais, através da 

simulação de um mercado conjunto de serviços de sistema entre Portugal e Espanha. 

Para finalizar, são efectuadas comparações entre os resultados obtidos para cada caso, 

realçando possíveis ganhos e melhorias obtidas. 
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Abstract 

 

The electricity sector has been suffering a reestructuration process in the recent years in 

several countries and geographical areas. As a consequence, they have emerged 

different market structures, aiming at increasing the competition and the liberalization in 

the power sector. The implementation of electricity markets was based on the creation of 

mechanisms to facilitate the transaction of electricity. These markets cover, among 

others, the ancillary services, which promote the supply of different types of services in a 

way that the power system operation is performed with adequate levels of security, 

stability and service quality. However, there are differences in the definition and in the 

constitution of these services, according to the electricity market under analysis. 

The harmonization of the ancillary services, and the markets in which they can be 

contracted, is playing a role even more important in the context of the electricity markets, 

namely because this harmonization will allow sharing ancillary services between 

different national systems with benefits to all systems involved through, for example, 

reserve trading. Some of the goals to accomplish consist of the improvement of security 

of supply, efficiency increase and reduction of operational costs. There are three models 

to harmonize the supply of ancillary services, with application in power systems which 

are described and analysed in this work. 



The aim of this dissertation is to study the referred models, to describe them in a 

detailed way, to point out their main characteristics with advantages and disadvantages, 

as well as referring their differences. These models allow a joint operation of power 

systems, highlighting that one of the aspects that limit the implementation of these 

harmonization models corresponds to the available commercial interconnection 

capability to trade reserves. The reduced amount of available capacity results in 

congestion situations. Afterwards, this work describes the ancillary services markets in 

operation in Portugal and Spain, highlighting their discrepancies and the relationship 

between the ancillary services markets and the interconnected capacity between the two 

countries. Based on the described three ancillary services harmonization models, it is 

performed an analysis of their applicability in the Iberian Peninsula. Afterwards, they are 

presented the results obtained with some case studies, considering as a basis a real 

situation occurred in the ancillary services market in Portugal. They were also simulated 

three additional cases, through the simulation of a joint ancillary services market 

between Portugal and Spain. To finalize, they were compared the results obtained with 

these simulations, highlighting the corresponding advantages and disadvantages so that 

a final decision regarding the selection of the model can be taken in a more informed 

and robust way. 
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