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Resumo
Ao longo dos anos, nos países da Europa, tem-se assistido a uma crescente integração de
sistemas de produção renovável no Sistema Elétrico, impulsionadas pelas metas 20/20/20
estabelecidas pela Comissão Europeia. Recentemente, em Portugal, foi criado o regime jurídico
que permite que os consumidores domésticos se tornem proprietários de unidades de pequena
produção para autoconsumo e excedente de venda à rede, nomeadamente a partir de sistemas
FV, adicionando ao Sistema Elétrico de Energia uma nova e problemática contribuição nas
oscilações do consumo a juntar às oscilações de produção já existentes.
As tarifas dinâmicas apresentam-se como uma boa opção para enviar sinais de preço ao
consumidor a partir do comercializador, induzindo comportamentos de consumo, a partir dos
quais a rede pode, inclusive, tirar proveito do autoconsumo, aumentando os preços da fatura
em horas em que o Preço de Mercado e a produção fotovoltaica apresentam valores elevados.
No entanto, para que estas tarifas sejam devidamente aplicadas, é necessário que existam
equipamentos de medição que permitam uma comunicação constante entre o consumidor e a
Rede, o que atualmente em Portugal não acontece, uma vez que a substituição de contadores
convencionais por contadores inteligentes ainda está em lenta fase de transição.
Dessa forma, através do estudo desenvolvido na presente Dissertação, pretende-se estudar
o impacto do autoconsumo a partir de tarifas utilizadas atualmente, de acordo com o sistema
tarifário em vigor baseado em períodos tarifários fixos de longa duração, e tarifas dinâmicas
indexadas, simulando um cenário futuro em que seja possível a sua aplicação. Assim, será
realizada, numa primeira fase, a simulação de valores ótimos de Potência Instalada do sistema
FV para cada consumidor e a análise do impacto do autoconsumo nos seus custos anuais.
Posteriormente, será efetuada uma análise, a partir de médias horárias e mensais e valores
anuais, ao impacto do autoconsumo no lucro do comercializador nas vertentes de faturação e
ganho por unidade de energia vendida.
A partir da análise dos resultados obtidos para um conjunto de consumidores, foi possível
perceber que este impacto do autoconsumo no lucro do comercializador em faturação varia de
forma proporcionalmente simétrica relativamente aos valores do lucro com o Termo de Energia
da fatura do cliente e que no lucro por unidade vendida varia com o lucro com o Termo Fixo da
fatura do cliente. Foi possível perceber que na vertente de faturação do lucro este impacto se
apresenta mais favorável em tarifário indexado com restrição a valores regulados e que, na
vertente por unidade vendida do lucro os resultados são melhores no plano com tarifários fixos
de longa duração.
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Abstract

Over the years, the European countries have witnessed a growing integration of renewable
generation systems in the electrical system, driven by the goals set by the European
Commission 20/20/20. Recently, in Portugal, was created the legal framework to allow
households to become owners of small production units for self-consumption and net excess
sale, especially from PV systems, adding to the Electric Power System a new and problematic
contribution to consumption fluctuations to add to the already existing production
fluctuations.
Dynamic rates are presented as a good option to send price signals from the retailer to the
consumer, inducing consumption behaviours, from which the network can even take advantage
of self-consumption, increasing the electric bill prices in hours where the wholesale price and
photovoltaic production have high values. However, for these tariffs to be properly
implemented, measurement devices that allow constant communication between the
consumer and the network are necessary, which currently in Portugal don’t exist in the
majority of consumers, since the replacement of conventional meters for smart meters are
yet in a slow phase of transition.
Thus, through the study developed in this thesis, we intend to study the impact of selfconsumption using tariffs currently used, with the tariff system in place based on fixed tariff
long-term periods, and dynamic indexed rates, simulating a future scenario where its
application is possible. First, there will be shown the simulation of the best power value to
the PV system for each consumer and the analysis of the impact of self-consumption from
annual values. Subsequently, an analysis will be made, from hourly and monthly average and
annual values, at the impact of self-consumption in the profit of the supplier in the billing
aspect and gain per energy sold.
From the results analysis for a set of consumers, was revealed that this impact on the
billing of the supplier varies proportionally and symmetrically to profit values with the bill
energy term and the profit per unit sold varies with the profit with the bill fixed term. It was
possible to see that in the billing profit aspect this impact appears more favorable in the
indexed tariff restriction to regulated values and, in the shed of selling profit drive the results
are better in the plan with long duration fixed tariff.
Keywords: Self-consumption, Liberalized Market, Energy Retail Commercialization
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Capítulo 1
Introdução
1.1 Enquadramento e Motivação
Ao longo dos anos, o Sistema Elétrico de Energia (SEN) tem sofrido diversas alterações,
nomeadamente devido à integração de produção descentralizada na Rede de Distribuição,
principalmente a partir de sistemas de geração a partir de recursos renováveis, que têm sido
incentivados por protocolos e diretivas que pretendem reduzir as emissões de CO 2 e aumentar
a eficiência energética. Esta integração contribui para a diversificação do mix energético de
cada país, mas tem implicações negativas na Rede Elétrica, visto que esta foi projetada para
um funcionamento top-bottom. Não estando a Rede de Distribuição preparada para a
veiculação desta energia produzida, pela sua quantidade e variabilidade de recursos
intermitentes, tornou-se necessário investir na sua expansão e reforço, bem como em novas
formas de gestão. Recentemente, em Portugal, motivado pelo Plano Nacional de Ação para a
Eficiência Energética (PNAEE), foi criado o regime jurídico que permite que os consumidores
domésticos se tornem proprietários de unidades de produção para autoconsumo e venda do
excedente à rede, representando uma contribuição adicional para as oscilações a montante do
consumidor e introdução de variações afetas ao consumo.
Estas oscilações, induzem variações nos custos do sistema que devem ser transferidos aos
consumidores, através de sinais económicos por intermédio do comercializador, à medida que
vão ocorrendo. Uma das formas de o fazer, sem que se incorra em situações em que o
consumidor paga um preço excessivo ou o produtor recebe menos que o custo de produção, é
através de tarifas dinâmicas indexadas, adaptando a procura às condições de mercado voláteis
e aos constrangimentos nas redes. Com a utilização destas tarifas, o preço varia em cada
intervalo de tempo, sendo o consumidor avisado, caso esse preço ultrapasse um determinado
valor, para reduzir o seu consumo, trazendo vantagens para ambos. No entanto, o sistema
tarifário português para consumidores domésticos foi projetado a partir de um termo de
energia ativa, segundo períodos horários de longa duração, e preços fixos que não refletem
nem acompanham verdadeiramente estas variações de custos do sistema, baseando-se em
blocos de horas que seguem uma procura rígida e inelástica, através da atribuição de preços
mais elevados em períodos de maior consumo. Existe ainda a possibilidade de usufruir de uma
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tarifa flat, ou seja, pagar o mesmo valor pela energia em todas as horas independentemente
do volume de consumo, o que contrapõe a lógica de recuperação de custos.
Além disso, para que as tarifas dinâmicas indexadas possam ser devidamente aplicadas,
faturando a energia consumida por intervalos de tempo mais pequenos, é necessário que os
consumidores disponham de contadores inteligentes (smart meters). Estes contadores
permitem uma melhor gestão de consumo, leitura automática e fiel a menores custos, redução
de perdas e fraudes e mais concorrência entre os comercializadores do Mercado Liberalizado.
No entanto, em Portugal, a maioria dos consumidores domésticos ainda dispõe de contadores
convencionais, havendo intenção por parte da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos
(ERSE) para proceder à transição para estes contadores, mas uma contínua resiliência por parte
do governo justificada pelo avultado investimento.
A atividade de comercialização estabelece a ligação entre a Rede e o consumidor, ou seja,
o comercializador funciona como um intermediário, cobrando pelo serviço prestado. A
Liberalização do Mercado permitiu, por um lado que o consumidor tivesse liberdade para
escolher o seu fornecedor, e por outro lado que os comercializadores tivessem liberdade para
modelizarem os seus Planos Tarifários, com base no Regulamento Tarifário [18] estipulado pela
ERSE, contribuindo para a competitividade do mercado.
Com as alterações anteriormente mencionadas, verificadas no Sistema Elétrico, há um
crescente interesse em simular e analisar o impacto do autoconsumo no lucro do
comercializador, não só em tarifas a partir de períodos horários de longa duração, utilizadas
atualmente, mas também em tarifas dinâmicas indexadas ao preço de mercado, que suscitam
interesse aos comercializadores para aplicação num cenário futuro onde se reúnam as
condições necessárias à sua utilização. A análise deste impacto no lucro em faturação (€) e
ganho por unidade de energia (€/kWh) pretende dar resposta às variações que poderão ocorrer
considerando diferentes perfis de consumo, diferentes Planos Tarifários e diferentes níveis de
integração FV, constituindo a principal motivação desta Dissertação.

1.2 Objetivos
Nesta Dissertação, pretende-se fazer uma análise comparativa entre os cenários sem
autoconsumo e com autoconsumo fotovoltaico, como forma de perceber o impacto desta
integração pelos consumidores domésticos, em BTN, no lucro de um comercializador em
operação no Mercado Liberalizado, através da utilização dos seus Planos Tarifários.
Desta forma, os objetivos que se pretende cumprir são:


Simulação de Planos Tarifários com diferentes tarifas de um comercializador do
Mercado Liberalizado



Simulação e avaliação de diferentes níveis de integração fotovoltaica em cada
consumidor através dos custos associados;



Obtenção do valor ótimo de Potência instalada para cada consumidor através de
indicadores económicos;



Análise das variáveis relacionadas com as tarifas utilizadas:
o

Tarifa de Acesso às Redes em BTN

o

Termo de Energia e Termo Fixo de cada Plano Tarifário

o

Preço de Mercado

o

perdas

Estrutura da Dissertação
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Análise mensal e horária do benefício ou prejuízo para o comercializador, nas
vertentes do Lucro em faturação (€) e ganho por unidade de energia (€/kWh),
considerando:



o

Diferentes Planos Tarifários;

o

Diferentes consumidores;

o

Diferentes níveis de integração de autoconsumo

Análise comparativa dos resultados obtidos para as diferentes tarifas a utilizar

1.3 Estrutura da Dissertação
Esta Dissertação é composta por 6 capítulos, estando dividida da seguinte forma:
No Capítulo 1 é apresentado o enquadramento e motivação desta Dissertação, bem como
os objetivos que se pretende cumprir, a sua estrutura e os dados utilizados.
No Capítulo 2 encontra-se uma exposição do estado atual, em Portugal, da comercialização,
autoconsumo e tarifas utilizadas.
No Capítulo 3 são apresentados os dados utilizados, referenciadas as fontes que os
disponibilizaram e explicadas as correções de erros e as transformações necessárias
antecedentes à sua utilização no estudo realizado.
No Capítulo 4 consta a metodologia adotada no estudo, simulação e análise segundo a
perspetiva do consumidor e do comercializador nos cenários sem autoconsumo e com
autoconsumo.
No Capítulo 5 é apresentada uma análise prévia às variáveis relacionadas com o estudo e a
análise dos resultados obtidos segundo a perspetiva do consumidor, em base anual, e segundo
a perspetiva do comercializador em base anual, mensal e horária no decorrer da simulação de
alternativas tarifárias, com e sem autoconsumo.
No Capítulo 6 são apresentadas as conclusões retiradas ao longo do estudo realizado nesta
Dissertação.

1.4 Dados utilizados
Para que fosse possível fazer o estudo, simulação e análise da presente Dissertação, foi
necessário recorrer a vários dados, fornecidos por diversas entidades. De seguida são
enumerados esses dados e as respetivas fontes:


Dados de perfis de consumo doméstico em Baixa Tensão Normal (BTN) em Portugal
Continental – fornecidos pela empresa Intelligent Sensing Anywhere (ISA);



Dados de irradiância – fornecidos pela empresa SmartWatt;



Preços de Mercado SPOT em Portugal – retirados da base de dados da Redes
Energéticas Nacionais Mercados (REN Mercados);



Dados do perfil de perdas em Baixa Tensão – retirados da base de dados da Entidade
Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE);



Dados de Planos Tarifários – disponibilizados pela Energia Simples.

Comercialização, Autoconsumo e Tarifas
2.1 Atividade de Comercialização em Portugal Continental
2.1.1 Comercialização
A comercialização consiste na compra e venda de eletricidade para fornecimento a clientes
finais ou outros agentes, através da celebração de contratos bilaterais ou participação noutros
mercados. É uma atividade livre, cujo relacionamento comercial com os clientes deve estar de
acordo com as disposições estabelecidas no Regulamento de Relações Comerciais e
Regulamento de Qualidade de Serviço, respeitando um conjunto de princípios relativos à
disponibilização de informação e à proteção dos consumidores, os quais o comercializador se
compromete a respeitar ao adquirir uma licença por meio da entidade administrativa
competente (Direção Geral da Energia e da Geologia). Estes princípios estão expressos no Artigo
101º do Regulamento de Relações Comerciais [4], do qual se destaca o nº 2:
“No exercício das suas atividades, os comercializadores e comercializadores de último
recurso devem assegurar a proteção dos consumidores, designadamente quanto à prestação do
serviço, ao direito de informação, à qualidade do serviço prestado, às tarifas e preços, à
repressão de cláusulas abusivas e à resolução de conflitos, nos termos da legislação aplicável”.
Além disso, os comercializadores têm também que respeitar as Obrigações de Serviço público
associadas à sua entidade, presentes no Artigo 6º do mesmo regulamento.
No entanto, esta atividade nem sempre foi livre, tendo sofrido uma grande alteração com
a liberalização do Mercado em Portugal.

2.1.2 Liberalização do Mercado
Inicialmente, todas as atividades do setor elétrico estavam sujeitas a regulação, não
existindo separação entre a atividade de comercialização e de distribuição. A liberalização do
setor trouxe uma mudança de paradigma, criando a separação jurídica dessas atividades, pelo
que as questões comerciais ficaram a cargo do comercializador e os assuntos técnicos de
qualidade de serviço, ligação às redes e medição, ao cargo do distribuidor. Outras mudanças
foram também aplicadas, nomeadamente em relação à contratação do fornecimento de
eletricidade, que sofreu uma mudança significativa com a extinção das tarifas reguladas de
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venda de eletricidade a clientes finais em Baixa Tensão Normal no território continental,
implementada aquando da publicação do Decreto Lei nº75/2012 [21]. Esta extinção foi numa
primeira fase aplicada aos consumidores com potência contratada igual ou superior a 10,35
kVA, sendo posteriormente aplicada aos restantes consumidores, ficando implícito que a
contratação do fornecimento de eletricidade apenas seria possível por meio de um
comercializador em regime de mercado. Foi estabelecido no Decreto Lei nº 15/2015 de 30 de
janeiro o prazo limite de 31 de dezembro de 2017 para que os consumidores cessassem o seu
contrato com o comercializador de último recurso. O fornecimento de energia elétrica a partir
deste comercializador passou a estar reservado a situações especiais, tais como quando:


comercializador em regime de mercado tenha ficado impedido de exercer a atividade;



quando os clientes não dispõem de oferta de comercializadores em regime de mercado;



caso o consumidor se encontre em situação economicamente vulnerável, reunindo
condições que lhe permitam beneficiar também da Tarifa Social.

Esta liberalização do mercado em Portugal, realizada entre 1995 e 2006, associada à
construção do mercado interno de eletricidade foi responsável pelo aumento da concorrência,
criando um ambiente económico e de qualidade de serviço mais favorável para os
consumidores.
A abertura do mercado permitiu que os consumidores pudessem escolher o seu fornecedor
de energia elétrica. As três modalidades de contratação de energia elétrica relacionadas com
a escolha do comercializador são:


Celebração

de

contrato

de

fornecimento

de

energia

elétrica

com

comercializadores, no mercado liberalizado;


Contratação de energia elétrica nos mercados organizados ou através de
contratação bilateral, no caso de clientes com estatuto de agente de mercado.



Celebração de contrato de fornecimento de energia elétrica com comercializadores
de último recurso, unicamente nas condições legal e regulamentarmente previstas;

2.1.3 Comercializador
Segundo o Artigo 3º do Regulamento de Relações Comerciais da ERSE [4], o Comercializador
é a “entidade cuja atividade consiste na compra a grosso e na venda a grosso e a retalho de
energia elétrica, em nome próprio ou em representação de terceiros”. Assim sendo, o
consumidor compra a energia elétrica no mercado grossista e vende-o no mercado grossista e
no mercado retalhista. No contexto deste trabalho será abordada a vertente de venda no
mercado retalhista, que engloba a atividade de comercialização de energia elétrica a clientes
finais e a operação de mudança de comercializador.

Estrutura Tarifária nos diferentes Sistemas Elétricos
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2.2 Estrutura Tarifária nos diferentes Sistemas Elétricos
Em todos os países da União Europeia, existe uma entidade responsável pela estruturação
de tarifas, que pode ser o Regulador Nacional ou o Operador da Rede de Distribuição. Sendo
estas entidades independentes entre si, é previsível que as componentes e o agrupamento da
sua estrutura tarifária difiram em cada país.
A atividade de venda de energia elétrica em cada setor elétrico é efetuada para um grande
número de consumidores, pelo que é necessário ter um critério de diferenciação entre eles que
permita recuperar os custos associados à sua veiculação, desde o local de produção até ao local
de consumo, de forma justa e adequada, cumprindo os princípios regulatórios estabelecidos.
Nestes países, as variáveis que entram em consideração no agrupamento de tarifas de
diferentes consumidores são:


Nível de Tensão: tarifas agrupadas a partir do nível de tensão, em que o consumidor
está ligado à Rede de Distribuição, que podem ser Alta Tensão, Média Tensão ou Baixa
Tensão;



Potência Contratada: tarifas agrupadas de acordo com o seu perfil de consumo por
níveis de potência contratada;



Tipo de Consumidor: as tarifas são alocadas segundo as características do consumidor,
nomeadamente, pequenas habitações, grandes habitações, pequenos negócios,
sistemas de iluminação pública, pequenos industriais, etc;



Sistema de Medição: tarifas agrupadas de acordo com a informação comunicada pelo
sistema de medição em utilização;



Consumo anual: tarifas alocadas de acordo com diferentes intervalos ou conjuntos de
consumo de energia anual (kWh/ano);



Zona geográfica: tarifas definidas segundo a região geográfica do consumidor;

Em Portugal, tal como noutros países, nomeadamente, França, Grécia, Áustria, Hungria e
Espanha, as principais variáveis, a partir das quais se agrupam as tarifas, são o nível de tensão
e a potência contratada.
Além do agrupamento dos consumidores por níveis da estrutura tarifária, existem
diferenças entre as componentes que constituem as tarifas nos diferentes países, sendo as mais
comuns:


componente Fixa: esta componente é denominada por tarifa fixa ou tarifa pelo
serviço de ligação ao comercializador, em €/dia, €/mês e/ou €/ano;



componente de capacidade: esta componente cobra os consumidores pela
disponibilidade de utilização da potência máxima contratada, sendo cobrado na
maioria dos países caso essa potência contratada seja ultrapassada, em €/kW;



componente de energia ativa: constitui a componente volumétrica da tarifa,
cobrando o consumo efetivo de energia, em €/kWh;



componente de energia/potência reativa: valor cobrado pela energia reativa
capacitiva e indutiva, em €/kVarh;



componente de perdas de energia: esta componente é usada para cobrar as perdas
na Rede de Distribuição por energia. Na maioria dos países a componente das
perdas já está incluída na componente de energia ativa;
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Em Portugal, no caso dos consumidores em BTN, apenas se utilizam nas tarifas a
componente fixa e a componente de energia ativa, como haverá oportunidade de verificar no
capítulo de Metodologia desta Dissertação.

2.2.1 Tipos de Tarifas em Portugal
Serão de seguida abordados os tipos de tarifa que são utilizados nesta Dissertação.
2.2.1.1

Tarifas flat

Este tipo de tarifas apresenta um valor fixo para todos os intervalos, não fazendo distinção
de preço entre as várias horas do dia, estações do ano, nem tendo em consideração os períodos
horários que caracterizam a procura. Isto significa que em cada intervalo, o consumidor só paga
pela quantidade de energia consumida, sendo desprezado o volume de consumo em horas de
ponta. Relativamente às tarifas baseadas em períodos horários, esta tarifa apresenta um valor
médio dos seus extremos, isto é, durante as horas de ponta o seu valor é mais baixo e durante
as horas de vazio assume um valor mais alto. Este valor médio não permite, no entanto,
recuperar os custos do sistema de forma justa e adequada.
2.2.1.2

Time-of-Usage (ToU)

Nas tarifas ToU, os preços apresentam-se divididos em períodos horários de longa duração
de acordo com o consumo, ou seja, os preços são estabelecidos a um valor mais elevado durante
períodos de grande consumo e mais baixos em períodos de menor consumo. A sua forma mais
simples apresenta dois períodos tarifários (horas de vazio e horas fora do vazio) e a sua forma
mais complexa apresenta três períodos tarifários (horas de ponta, horas de cheia e horas de
vazio) [1], exemplificado na Figura 2-1. Estes períodos tarifários podem ser diferentes entre
dias da semana e fins de semana e ainda entre estações do ano [2], tendo sempre o consumidor
conhecimento destas variações previamente. Pode dizer-se que estas tarifas são do tipo
dinâmico com componentes estáticas, uma vez que existem preços diferentes para cada
período horário (dinâmico), mas estes são definidos, normalmente, para o espaço de um ano
(estático).
Estas tarifas têm como objetivo a redução da procura de energia ao longo de períodos de
grande consumo como forma de evitar ou diferir investimentos em nova capacidade de
produção e a reflexão dos custos do fornecimento de eletricidade nos diferentes períodos do
dia. Com a sua utilização espera-se, da parte do consumidor, um deslocamento de atividades
que exijam utilização de maior quantidade de energia, para períodos de menor consumo,
proporcionando uma redução na sua fatura. A configuração destas tarifas é acessível à
compreensão do consumidor e exigem apenas que os aparelhos de medição façam a distinção
máxima de três períodos. No entanto, uma vez que o cálculo destas tarifas é baseado em médias
de custos do sistema em períodos muito longos, o valor cobrado aos consumidores acaba por
ser um valor quase constante, apesar da variação horária substancial no Preço de Mercado [22].
Este tipo de tarifas está disponível para o consumidor doméstico há décadas, sendo o caso
de maior sucesso conhecido a Electricite de France (EDF), cujo Plano Tarifário em utilização
atualmente é o HEURES PLEINES/HEURES CREUSES [2] [3]. Em Portugal, também são utilizadas
tarifas Time-of-Use, tal como no Plano Tarifário Base nas modalidades tri-horária e bi-horária
da Energia Simples, utilizado nesta Dissertação.

Estrutura Tarifária nos diferentes Sistemas Elétricos
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Figura 2-1: Exemplo de uma tarifa ToU com três períodos horários – Tri-Horária

2.2.1.3

Real-Time Pricing (RTP)

Nestas tarifas, o preço pela energia elétrica paga pelo consumidor está indexado ao Preço
de Mercado, variando de hora a hora ou em períodos mais curtos, pelo que o sinal económico
das suas variações é muito mais reativo do que nas tarifas ToU. O incentivo à redução de
consumo nestas tarifas é feito através da comunicação prévia ao consumidor, com um dia ou
uma hora de antecedência, dos períodos em que o preço ultrapassará um certo limite, como
forma deste reagir atempadamente através da redução de consumo em atividades que exijam
quantidades significativas de energia, diminuindo, consequentemente, a sua fatura nesse
período. Além da variação do preço da energia devido à indexação ao Preço de Mercado, estas
tarifas podem também sofrer variações em locais diferentes, como forma de refletir
congestionamentos locais, fatores de influência do mercado e fiabilidade. O objetivo da
implementação destas tarifas passa por refletir o verdadeiro custo da eletricidade e reforçar o
sinal de preço, e também pela redução da procura de energia durante os períodos de preços
elevados, como forma de evitar ou adiar investimentos no sistema que possam ser despoletados
pelas exigências técnicas e operacionais durante as horas de maior consumo.
Foi, inclusive, realizado um estudo que determinou que este tipo de tarifas é capaz de
reduzir as emissões de SO2, NOx e CO2 em várias regiões dos Estados Unidos da América nos
períodos em que o pico de consumo não consegue ser abastecido unicamente por produção
hidroelétrica e se recorre a produção a partir de combustíveis fósseis [23], podendo-se deduzir
que seria uma mais valia nos países europeus para cumprir as metas 20/20/20 estabelecidas
pela Comissão Europeia.
No entanto, para que se cumpram os objetivos neste tipo de tarifas, reunindo as condições
que permitem reações de deslocamento ou redução de carga em instantes “chave”, há uma
maior necessidade de utilizar smart meters e controlo automatizado de carga [27],
relativamente às tarifas ToU. Foram já realizados estudos que propõem modelos com este tipo
de tarifas e controlo automatizado de carga nas instalações de consumo, e que preveem uma
significativa descida do pico de consumo e poupança na fatura elétrica do consumidor [25].
Para isso, é necessário instruir os consumidores domésticos acerca do funcionamento conjunto
destas tarifas e da tecnologia de smart metering [26], bem como das vantagens que lhes pode
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trazer ao nível da poupança na fatura de eletricidade, uma vez que estes ainda reagem
negativamente à indexação ao Preço de Mercado devido à sua volatilidade, e também acerca
do seu importante contributo na diminuição da ocorrência de interrupções de serviço [24].
Este tipo de tarifas é amplamente utilizado pelos consumidores domésticos na Noruega e
está em crescimento na Suécia [1].
Os Planos Tarifários Flex e Flex Max, utilizados no estudo desta Dissertação, pertencem a
esta classe de tarifas, uma vez que têm uma indexação ao Preço de Mercado.

2.2.2 Tarifas da atividade de comercialização
No Mercado Liberalizado, as tarifas que o comercializador tem que distribuir pelo valor a
alocar na fatura do cliente são as seguintes:


Tarifa de Energia



Tarifa de Acesso às Redes



Tarifa de Comercialização

Antes de descrever cada uma delas, é importante realçar que estas podem assumir valores
diferentes mediante o semestre e período horário, sendo tarifas do tipo Time-of-Use, nas
modalidades tri-horária e bi-horária, e do tipo flat em modalidade simples.
O semestre está dividido em: Período de Inverno (Trimestre 1 e 4) e Período de Verão
(Trimestre 2 e 3). Relativamente aos períodos horários, estes são quatro e estão divididos em:


horas de ponta: período em que se verificam os consumos mais elevados, sendo
refletido no valor da tarifa através de um valor elevado;



horas de cheia: período em que o consumo se apresenta num valor médio,
resultando num valor da tarifa intermédio entre os valores correspondentes à ponta
e ao vazio;



horas de vazio: período em que o consumo se apresenta reduzido, pelo que o valor
da tarifa também o será;



horas de super vazio: o período em que o volume de consumo é o mais baixo,
apresentando a tarifa mínima.

Na atividade de comercialização em BTN o período de super vazio está incluído no período
de vazio.
2.2.2.1

Tarifa de Energia e Tarifa de Comercialização

A energia elétrica adquirida pelos comercializadores para abastecer o consumo dos seus
clientes pode ser obtida por meio de celebração de contratos bilaterais ou através da
participação em mercado. A Tarifa de Energia a integrar pelos comercializadores na fatura dos
seus clientes deve recuperar os custos da atividade de compra e venda de Energia Elétrica,
sendo composta por preços aplicáveis à energia ativa (em €/kWh) e distinguidos em períodos
horários, dependendo da modalidade tarifária.
A Tarifa de Comercialização a integrar a fatura do cliente reflete a margem de lucro do
comercializador pelo serviço prestado na atividade de comercialização.
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2.2.2.2

Tarifa de Acesso às Redes

Esta Tarifa está associada à relação entre os comercializadores e os operadores das redes.
A atividade de comercialização permite aos comercializadores comprar e vender eletricidade,
pelo que, através do pagamento de tarifas reguladas resultantes do que está estabelecido nos
contratos de uso das redes, celebrados nos termos previstos no Regulamento de Acesso às Redes
e Interligações [5], têm o direito de acesso às redes de transporte e de distribuição de
eletricidade para veicular a energia elétrica para os seus clientes. Sendo este montante
regulado, é pago pelo comercializador e repercutido na fatura do cliente, ou seja, o cliente
paga por inteiro o custo do transporte e distribuição da energia elétrica que irá alimentar o seu
consumo.
Esta Tarifa de Acesso às Redes (TAR) resulta da aditividade de diversas tarifas, aplicáveis
pelo operador da Rede de Distribuição, tal como explicado no Quadro 3 em [18], que devem
gerar proveitos às entidades correspondentes: Tarifas de Uso Global do Sistema (TUGS), Tarifa
de Uso da Rede de Transporte (TURT) e Tarifa de Uso da Rede de Distribuição (TURD). Desta
forma, o cálculo da TAR é dado por:

TUGS

TURT

TURD

TAR

Figura 2-2: Aditividade da TAR
Uma vez que nesta Dissertação é abordada a atividade de comercialização e a TAR é uma
tarifa paga na totalidade pelo consumidor doméstico, foram decompostos os seus componentes
para que o leitor compreenda o que esta engloba.
1) Tarifa de Uso Global do Sistema (TUGS):
Esta tarifa contém duas parcelas. A parcela I é composta por preços da Energia Ativa (em
€/kWh), discriminados por modalidade tarifária, e permitem recuperar os custos de gestão do
sistema (à responsabilidade do Operador da Rede de Transporte). A parcela II é composta
igualmente por preços da Energia Ativa (em €/kWh), também discriminados por período
horário; e pelo preço fixo de potência contratada (em €/mês). Esta última parcela permite
recuperar os custos que advêm de medidas de política energética, ambiental ou de interesse
económico geral para a manutenção do equilíbrio contratual dos produtores com CAE (Contrato
de Aquisição de Energia).
2) Tarifa de Uso da Rede de Transporte (TURT):
Estas tarifas devem proporcionar os proveitos permitidos da atividade de Transporte de
Energia Elétrica do operador da Rede de Transporte em Portugal Continental, sendo cobrada
pela entrada dos produtores em regime ordinário ou regime especial e às entregas à rede de
distribuição.
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3) Tarifa de Uso da Rede de Distribuição (TURD):
Estas tarifas devem proporcionar os proveitos permitidos da atividade de Distribuição de
Energia Elétrica.
Uma vez que no presente contexto serão analisados fornecimentos em BTN, a partir da
informação apresentada no Artigo 20º e no Quadro 1 [18], torna-se possível uma melhor e mais
específica compreensão da composição desta tarifa TAR a pagar pelos consumidores deste nível
de tensão, através da sua desagregação:

TUGS

TURTAT

TURDAT

TURDMT

TURDBT

TARBTN

Figura 2-3: Tarifa de Acesso às Redes para clientes em BTN
em que:


𝑇𝑈𝐺𝑆 – Tarifa de Uso Global do Sistema



𝑇𝑈𝑅𝑇𝐴𝑇 – Tarifa de Uso da Rede de Transporte em AT



𝑇𝑈𝑅𝐷𝐴𝑇 – Tarifa de Uso da Rede de Distribuição em AT



𝑇𝑈𝑅𝐷𝑀𝑇 – Tarifa de Uso da Rede de Distribuição em MT



𝑇𝑈𝑅𝐷𝐵𝑇 – Tarifa de Uso da Rede de Distribuição em BT

As Tarifas de Acesso às Redes contendo estas componentes, a serem aplicadas ao
consumidor, encontram-se separadas por Níveis de Tensão em Tabelas num documento
disponibilizado anualmente pela ERSE denominado “Preços das Tarifas de Acesso às Redes”[17].

2.3 Autoconsumo
No paradigma tradicional, a produção era centralizada e regulada de acordo com a procura
dos consumidores que, em grande escala, se apresentava padronizada, sendo suficientemente
previsível para o planeamento horário da produção, pelo que os ajustamentos eram feitos
apenas aos desvios da tensão e frequência. As centrais de produção foram assim planeadas para
que fosse possível produzir a qualquer hora, assumindo diferentes papéis consoante o período
do dia, ou seja, as grandes centrais com custos baixos e arranque lento eram responsáveis por
assegurar a base do diagrama de carga, enquanto que as centrais com custos mais caros e
arranque mais rápido eram responsáveis por assegurar a procura nos períodos de cheia e de
ponta.
Com o tempo, este paradigma foi sendo progressivamente alterado, tendo sofrido um maior
crescimento a partir do momento em que a Comissão Europeia estabeleceu um quadro político
para 2020, através das metas 20/20/20, que incluíam uma redução em 40% das emissões de
CO2 relativamente aos valores registados em 1990 [6]. Entre o reforço das políticas energéticas
está uma diminuição na produção de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis
recorrendo a tecnologias alternativas de fontes renováveis, pelo que nos últimos anos se tem
assistido, nos países europeus, a uma maior divulgação e estímulo à sua utilização. Este
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estímulo foi, inicialmente, marcado pelo facto de os custos marginais serem nulos, quer
estejam em funcionamento ou não; e por subsídios e tarifas feed-in, que foram retirados à
medida que a sua capacidade instalada foi aumentando.
Com o aumento da competitividade e integração de tecnologias renováveis de pequena
escala, surgiram novas entidades, tais como os prosumers, contribuindo ainda mais para o
impacto nas infraestruturas técnicas e na estrutura do mercado no cenário tradicional passivo
da rede [7], principalmente devido a algumas delas dependerem de recursos intermitentes,
originando uma flutuação nos níveis de consumo que tem que ser compensada, o que constitui
o principal problema da sua integração no Sistema Elétrico.
Esta flutuação desencadeia uma série de desafios no Sistema Elétrico, tornando-se
necessário realizar estudos que permitam prever novos comportamentos [8] e ajustar a
arquitetura dos modelos de negócio, com vista a uma adequada adaptação do mercado de
eletricidade, de acordo com a influência das novas variáveis. Nestes estudos, um dos fatores
que apresenta uma importante contribuição, e sobre o qual se tem investido no seu
desenvolvimento [9], são os smart meters, uma vez que, estando o consumidor em permanente
contacto com a rede, haverá uma maior quantidade de informação sobre os consumos
disponíveis, permitindo prever de forma mais realista a influência desta nova integração no
perfil de carga e criar soluções mais eficientes [10].

2.3.1 Prosumers
A integração de pequenas unidades de produção descentralizada promove os clássicos
consumidores a “prosumers” – entidades que são produtoras e consumidoras de energia [11],
[10].
Esta capacidade representou a oportunidade de os consumidores domésticos produzirem
localmente energia para autoconsumo, mantendo o acesso à Rede, motivados pelo facto dessa
energia produzida ser mais barata do que a alternativa tradicional, criando um certo nível de
independência da rede e flexibilidade de consumo, não havendo uma urgência tão grande em
reagir abruptamente para evitar custos excessivos na fatura durante as horas de produção da
sua unidade. Além disso, a energia que é produzida e não é consumida, é vendida à rede,
constituindo uma remuneração ao Preço de Mercado, ou inferior a esse valor, que será benéfica
no balanço económico do consumidor, viabilizando o investimento. O cenário ideal para o
consumidor caracteriza-se por níveis altos

de autoconsumo sempre

que possível,

principalmente ao longo de horas de maior procura em que o custo da energia elétrica é mais
elevado, vendendo o excedente nos restantes intervalos. O nível de autoconsumo assume,
assim, relevância na viabilidade de investimento, pelo que se torna necessário avaliar e
comparar os diversos tipos de tecnologias no mercado, a partir de um indicador importante – o
LCOE.
2.3.1.1

Indicador LCOE (Levelized Cost of Electricity)

O LCOE foi criado como ferramenta de comparação entre várias tecnologias de produção
de energia elétrica através dos seus custos [12] [13], tendo sido utilizado nos cálculos de custo
segundo a perspetiva do consumidor nesta Dissertação. Este indicador relaciona, ao longo do
tempo de vida do sistema, os custos associados à tecnologia utilizada e a energia produzida:
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𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

(2.1)

Embora este seja o princípio geral adotado, não existe uma forma universal pré-definida
para os parâmetros a incluir no numerador e no denominador, podendo ser encontradas na
literatura formas distintas consoante a análise pretendida. Uma das formas encontradas é
apresentada de seguida [20]:

𝑳𝑪𝑶𝑬 =

𝑰𝒕+𝑴𝒕+𝑭𝒕
∑𝒏
𝒕=𝟏
𝒕
(𝟏+𝒓)
𝑬𝒕
∑𝒏
𝒕
𝒕=𝟏
(𝟏+𝒓)

(2.2)

em que:


𝐿𝐶𝑂𝐸: Levelized Cost of Electricity, em €/kWh;



𝐼𝑡 : custo de investimento no ano t, em €;



𝑀𝑡 : custos de manutenção e operação no ano t, em €;



𝐹𝑡 : custos com combustível no ano t, em €;



𝐸𝑡 : energia elétrica produzida pelo sistema no ano t, em kWh;



𝑟: taxa de atualização



𝑛: tempo estimado de vida do sistema

No caso de o sistema utilizado ser renovável, 𝐹𝑡 assume o valor zero, uma vez que estas
tecnologias, ao contrário das não renováveis que recorrem a combustíveis fósseis, têm como
fonte recursos que não têm qualquer custo associado.
Por exemplo, no caso das tecnologias eólica e solar fotovoltaico, a sua produção não é
imediatamente despachada, uma vez que estas estão dependentes de fontes intermitentes,
pelo que o seu valor económico fica comprometido. Quanto maior for a diferença entre os
custos de compra de energia elétrica e de venda à rede, maior será o impacto do autoconsumo
no cálculo do LCOE [13].
Este indicador económico serve, também, para comparar o custo de produção com a
paridade com a rede, ou seja, se o custo de produção é inferior ou superior ao custo da energia
elétrica comprada à rede.

2.3.2 Sistemas de produção fotovoltaica para autoconsumo
A tecnologia fotovoltaica apresenta, no século XXI, cada vez mais potencial, por um lado
devido ao facto de recorrer a uma fonte renovável inesgotável e contribuir para cumprir os
objetivos de sustentabilidade e eficiência energética, e por outro pelas suas vantagens
relativamente às restantes tecnologias: previsibilidade económica, baixo custo de manutenção,
tempo de inatividade curto, custo zero com combustível e tempo de construção curto [14].
Consumo VS Produção
As horas de produção dos painéis fotovoltaicos não coincidem com as horas de maior
consumo dos consumidores domésticos, havendo dificuldade em utilizar mais do que 35% da
energia produzida pelo sistema FV [7] sem que sejam realizados investimentos em tecnologia

Autoconsumo
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de armazenamento, a qual tem a desvantagem de apresentar custos elevados. Uma forma de
evitar este custo adicional e aumentar o aproveitamento da energia produzida, é através da
resposta dinâmica do consumidor, que no caso desta tecnologia deve ser realizada deslocando
os consumos para as horas do meio do dia, onde a produção fotovoltaica é mais intensa, pelo
que neste período o potencial de aproveitamento em autoconsumo é mais favorável.
Nos períodos em que o Preço de Mercado da energia elétrica é elevado e o consumo também
é elevado, níveis elevados de autoconsumo a partir de unidades de produção fotovoltaica
podem ser benéficos para o sistema e para o consumidor. O exemplo mais concreto encontrase no período de Verão, onde o consumo ao longo das horas do dia é elevado, devido à utilização
de sistemas de ar condicionado, e os níveis de produção fotovoltaica são também elevados,
pelo que níveis altos de autoconsumo neste período têm um impacto positivo, diminuindo o
trânsito de potências na Rede e, consequentemente, os custos do sistema [6].

2.3.3 Unidades de Produção em Autoconsumo em Portugal
Portugal, sendo um país que não é detentor de combustíveis fósseis e com uma média de
horas de sol considerável (entre 2200h a 3000h [15]), apresenta-se como um país com potencial
de exploração de sistemas e competitividade de resultados de tecnologia fotovoltaica.
Portugal, até 2014, não dispunha de enquadramento legal permissível à atividade de pequena
produção em autoconsumo, embora já existisse em regime de mini e microprodução para venda
à rede. O Decreto-Lei 153/2014, publicado a 20 de outubro de 2014, que estabelece o regime
jurídico para a produção descentralizada em autoconsumo, surgiu devido à necessidade de se
promover a sustentabilidade e eficiência energética, nomeadamente através do consumidor
em BT, estabelecidos pelas metas 20/20/20 da Comissão Europeia e do Plano Nacional de Ação
para as Energia Renováveis.
Um estudo realizado entre março e novembro de 2015, com base nos dados de autoconsumo
da DGEG, apurou que foram já comunicadas 2929 instalações de equipamentos de produção de
energia elétrica com potência inferior a 1,5 kW, o que equivale a uma potência instalada de
2521 kW.
Serão, de seguida, apresentadas algumas condicionantes estabelecidas por este DecretoLei que foram tidas em consideração nesta Dissertação.
Decreto-Lei 153/2014
Segundo este regime jurídico, a atividade de produção em autoconsumo pode ser feita a
partir de energia renovável ou não renovável e beneficia o produtor consoante o
dimensionamento da unidade de produção, que deve ser realizada de forma a aproximar, tanto
quanto possível, a produção das necessidades de consumo, constituindo esta forma de
dimensionamento um dever do produtor, tal como descrito na alínea c) do artigo 8º [16]. Estas
unidades têm a possibilidade de vender a energia produzida e não consumida à Rede a Preço
de Mercado deduzida de custos de injeção. Assim sendo, a energia produzida por estas unidades
está sujeita à prioridade de satisfazer o consumo, entregando o excedente à rede, em troca de
remuneração.
A energia elétrica produzida pela UPAC e não consumida pela instalação elétrica pode ser
fornecida à RESP, sendo remunerada ao Preço de Mercado, deduzida de 10% devido aos custos
da sua injeção na Rede. Visto que o dimensionamento da UPAC deve garantir a aproximação
entre a energia elétrica consumida e a energia elétrica produzida, tal como descrito na alínea
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e) do artigo 8º do DL153/2014 [16], está estabelecido que a remuneração apenas é válida se o
excedente produzido não ultrapassar as necessidades de consumo, numa base anual, isto é, ao
ultrapassar esse valor a energia elétrica injetada na RESP deixa de ser remunerada.
Às UPAC ligadas à RESP que funcionam a partir de recursos renováveis com Potência
instalada inferior a 1 MW, é dada a possibilidade de serem remuneradas pela energia elétrica
excedente através de celebração de contrato de venda ao CUR por um prazo máximo de 10
anos, renovável por períodos de 5 anos.
Para qualquer dos casos, a remuneração é calculada através da seguinte fórmula:
𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑚 = 𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎,𝑚 ∗ 𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚 ∗ 0,9,

(2.3)

em que:


𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑚 : proveito do proprietário da UPAC pela energia elétrica excedente
fornecida à RESP no mês m, em €;



𝐸𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎,𝑚 : quantidade de energia elétrica fornecida à RESP no mês m, em kWh;



𝑂𝑀𝐼𝐸𝑚 : valor resultante da média aritmética simples dos preços de fecho do
Operador do Mercado Ibérico de Energia (OMIE) para Portugal (mercado diário),
relativos ao mês m, em €/kWh;



m : mês a que se refere a contagem da eletricidade fornecida à RESP.

Relativamente ao limite de Potência da UPAC existem 2 restrições no artigo 5º [16]:


Potência de ligação ≤ 100% * Potência Contratada (presente no contrato de
fornecimento de energia);



Potência instalada < 2 * Potência de ligação.

Caracterização da informação utilizada
3.1 Introdução ao capítulo
Neste capítulo, serão apresentados os dados utilizados nesta Dissertação e referenciadas
as fontes a partir das quais foram obtidos. Uma vez estabelecidos os dados a utilizar no estudo,
foi feita a sua análise e tratamento, como forma de assegurar a obtenção de resultados o mais
fidedignos possível. Serão então demonstradas as transformações necessárias à concordância
com a cadência temporal a utilizar (15 minutos) e os métodos de correção dos erros
encontrados.

3.2 Dados de Consumo
Foram fornecidos pela ISA (Intelligent Sensing Anywhere) dados de consumo de energia
(kWh) de 65 consumidores, com cadência de 15 minutos. No entanto, uma vez que estes dados
são obtidos através de aparelhos de medição, apresentam suscetibilidade para incorporar vários
erros, associados a: medição, interrupções de serviço ou sobretensões na rede BT. Através da
análise de dados, os erros recorrentes encontrados foram:


erro 1: valores inexistentes;



erro 2: valores nulos;



erro 3: valores de energia superiores ao máximo admissível de Potência Contratada.

Além disso, uma vez que os dados fornecidos correspondem aos anos de 2012, 2013 e 2014,
e a análise a ser realizada nesta Dissertação corresponde ao ano de 2015, foi necessário adotar
um procedimento para a construção do conjunto de dados para o ano pretendido.
Os dados de consumo fornecidos apresentavam-se, para cada consumidor, em duas colunas:
data e consumo. Sendo que estes conjuntos de dados nem sempre se encontravam organizados
cronologicamente, a primeira tarefa realizada foi a sua organização cronológica para cada
consumidor.
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De seguida, para a construção do conjunto de dados de consumo para o ano 2015, a partir
de outros anos, considerou-se que os consumos apresentam semelhança entre dias da semana
de períodos trimestrais iguais ao longo dos anos, sendo essa semelhança tanto mais próxima
quanto maior a proximidade dos anos, dando-se, por isso, prioridade aos dados de 2014, no
caso da existência de mais do que um conjunto de dados para um mesmo período. Por exemplo,
considerou-se que a primeira quinta-feira do mês de janeiro de 2015, terá consumos
semelhantes relativamente aos consumos desse mesmo dia da semana no mesmo período
trimestral em anos diferentes, com grau de proximidade decrescente para 2014, 2013 e 2012.
Para cada um dos consumidores, começou-se por isolar o maior conjunto consecutivo de
dados de consumo, entre erros 1 e 2. Posteriormente foi feita uma separação dessa sequência
de dados, por filtragem, dos anos 2012, 2013 e 2014 e feita a construção do conjunto de dados
para 2015. Considerando 100% o número total de intervalos de 15 minutos para 2015 (35040
dados), admitindo-se que o consumidor era válido para análise caso existisse um número igual
ou superior a 80%, excluindo já os dados com erro 1 e erro 2 que dele fizessem parte. Para os
restantes consumidores, foi realizada a correção dos erros 1, 2 e 3, tal como explicado de
seguida.
Para a correção dos erros 1 e 2, foi tida em consideração a proximidade de valores entre
períodos consecutivos de 15 minutos, bem como o padrão aproximado para cada dia da semana
ao longo do ano. Assim, esta correção foi realizada consoante a quantidade de dados da
seguinte forma:


quando o número de erros se apresentava parcial e em valor reduzido, foi seguido o
critério de proximidade horária, sendo estes valores substituídos por valores iguais aos
existentes nos intervalos de tempo imediatamente anteriores ou posteriores, visto que
o consumo não apresenta uma variação muito significativa em intervalos de 15-30
minutos;



quando a quantidade de erros consecutivos se apresentava parcial e em número
significativo, a sua substituição seguiu o critério do padrão do dia da semana, ou seja,
os valores com erro foram substituídos por valores do mesmo período de 15 minutos do
mesmo dia da semana pertencentes à semana anterior ou seguinte;



quando a quantidade de erros representava um dia completo, utilizou-se o mesmo
critério que na situação anterior, substituindo todos os valores desse dia pelos dados
de consumo do mesmo dia da semana pertencentes à semana anterior ou seguinte.

A Potência Contratada pelo consumidor, aquando do seu contrato de fornecimento com o
comercializador, estipula um valor máximo para o seu consumo de energia, o qual não pode,
por razões técnicas, ser ultrapassado. Juntamente com os dados de consumo, a ISA forneceu
uma folha Excel com os códigos de cada consumidor e a sua respetiva Potência Contratada. A
partir da Potência Contratada de cada consumidor é possível determinar o valor máximo
admissível para o consumo em energia (kWh) em cada período de 15 minutos, através de uma
simples divisão por 4 (quatro períodos de 15 minutos).
Assim, a correção dos dados com erro 3 foi realizada através da substituição desses valores
pelo maior valor admissível para a respetiva Potência Contratada calculado pela fórmula
anterior.

Dados de Consumo
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A título de exemplo, considerando o consumidor 22, que tem uma Potência Contratada de
6,9 kVA, obteve-se o valor de 1,725 kWh para o consumo máximo admissível num período de
15 minutos. No gráfico da Figura 3-1, que apresenta os dados de consumo iniciais ao longo do
ano, podem distinguir-se claramente os períodos em que ocorre o erro 3.

Figura 3-1: Dados iniciais do consumo do consumidor 22
Tendo sido realizada a correção através do procedimento descrito, o perfil de consumo
anual do consumidor 22 é o que se apresenta no gráfico da Figura 3-2.

Figura 3-2: Dados de consumo corrigidos do consumidor 22
Dos consumidores corrigidos, foram selecionados seis: 24, 35, 38, 40, 50 e 55. Neste
conjunto de consumidores estão incluídas Potências Contratadas de 6,9 kVA e 10,35 kVA, uma
vez que são as mais usuais nos consumidores domésticos em BTN, classe de consumidores à
qual se pretende fazer o estudo.

3.3 Dados de irradiância
Os dados de irradiância foram fornecidos pela Smartwatt, com uma cadência de 15 minutos,
em W/m2. Tal como no caso dos dados de consumo, os dados de irradiância também são obtidos
a partir de aparelhos de medição, tendo igualmente erros associados, pelo que foram
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igualmente encontrados erros 1 e 2 nesta situação. No entanto, devido à natureza deste tipo
de dados, os valores nulos (erro 2) passam a ser admissíveis, dependendo das horas do dia, uma
vez que os níveis de irradiância só fazem sentido durante as horas de sol, permanecendo com
valor nulo durante a noite e mais reduzidos em períodos de maior nebulosidade.
A correção dos dados com erro 1, que se apresentam como lacunas ao longo do ano, foram
substituídos consoante a sua quantidade da seguinte forma:


quando o número de lacunas se apresentava parcial e em valor reduzido, foi seguido
o critério de proximidade horária, sendo estes valores substituídos por valores
iguais aos existentes nos intervalos de tempo imediatamente anteriores ou
seguintes, visto que os níveis de irradiância não apresentam uma variação muito
significativa em intervalos de 15-30 minutos;



quando a quantidade de lacunas consecutivas se apresentava parcial e em número
significativo, a sua substituição seguiu um critério de semelhança aos dados
existentes e de proximidade cronológica, ou seja, procurou-se um dia próximo cujo
perfil de irradiância fosse semelhante aos dados existentes do dia a corrigir,
substituindo as lacunas por valores iguais aos desse dia;



quando a quantidade de lacunas representava um dia inteiro, utilizou-se apenas o
critério de proximidade cronológica, substituindo os valores desse dia por valores
iguais aos do dia seguinte ou anterior.

No conjunto de dados de irradiância fornecidos com cadência de 15 minutos, existiam um
total de 1200 lacunas, tendo sido feita a sua correção. No gráfico de linhas da Figura 3-3 pode
ver-se o conjunto inicial de dados de irradiância no mês de janeiro, podendo, por observação,
notar-se as falhas através de “saltos” em linhas diagonais entre alguns pontos ao longo do
tempo.

Figura 3-3: Dados iniciais da irradiância em janeiro de 2015

Após ter sido realizada a correção, através do procedimento referido, o perfil obtido para
este mesmo mês foi aquele que se apresenta na Figura 3-4.
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Figura 3-4: Dados corrigidos da irradiância em Janeiro de 2015
Como nesta Dissertação estes dados serão utilizados para determinar a quantidade de
energia produzida pelos painéis fotovoltaicos, sem inclinação e sem sistema de seguimento,
em cada intervalo de 15 minutos, foi necessário ter em conta algumas considerações. Em
primeiro lugar, considerou-se que o valor de irradiância máximo seria de 1000 W/m2, como
aproximação pessimista relativamente à constante solar (1360 W/m2).
Visto que os dados de irradiância apresentam variação ao longo do tempo, podem ser
considerados, em termos de energia, como a energia de radiação incidente no módulo
fotovoltaico em cada intervalo de tempo, 𝐸𝑗 , na unidade (Wh/m2). Assim, para determinar a
utilização da potência de pico, 𝑈𝑃𝑝𝑗 , a multiplicar pela potência do sistema FV, foi considerado
como referência a incidência de 1000 W sobre 1 m2, tendo sido realizado o seguinte cálculo:

𝑈𝑝𝑝 =

𝐸 (𝑊ℎ/𝑚2)
1000 (𝑊/𝑚2)

(3.1)

Posto isto, os resultados, em valor horário, de utilização de potência pico obtidos, para o
ano de 2015 foram os que se apresentam no gráfico seguinte.

Figura 3-5: Resultados da utilização da potência de pico obtidos para o ano
de 2015

22

Caracterização da informação utilizada

3.4 Dados de Preço de Mercado
Os valores do custo da energia horária no Mercado Diário OMIE-Portugal para o ano 2015
estão disponíveis na página da REN Mercados, tendo sido obtidos a partir dessa mesma fonte.
No entanto, como o trabalho desenvolvido nesta Dissertação pretende manter uma cadência
de 15 minutos, foi necessário proceder à sua transformação de intervalos horários para a
cadência pretendida. Assim, considerou-se que o preço da energia se mantinha ao longo dos
quatro períodos de 15 minutos pertencentes a cada hora. Além disso, uma vez que os cálculos
a realizar são para consumidores em BTN, foi adotada preferência por manter os valores de
energia em kWh. Uma vez que os dados obtidos na REN apresentavam unidade €/MWh,
dividiram-se todos os dados por 1000 para obter a unidade pretendida (€/kWh).

3.5 Dados de Perdas em Portugal Continental (BT)
A energia elétrica necessária para alimentar o consumo dos clientes que é colocada nas
Redes em Portugal Continental, em cada hora, está sujeita a perdas ao longo do seu trânsito
do ponto inicial até ao seu ponto de entrega. Assim, a quantidade de energia elétrica a colocar
na Rede terá que ser superior ao valor efetivo a abastecer, sendo esta diferença cobrada ao
cliente através da aplicação de perfis horários de perdas aos valores de Energia Ativa desse
consumo, cujo cálculo é diferenciado pelo nível de tensão onde se efetua a sua entrega. Assim,
tal como estabelecido na alínea e) do nº 1 do artigo 28º do Regulamento de Acesso às Redes e
às Interligações (RARI) [5], o ajuste de perdas para clientes em BT é calculado através da
seguinte fórmula:
𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝐵𝑇 = (1 + 𝑝𝐴𝑇/𝑅𝑇 ) ∗ (1 + 𝑝𝐴𝑇 ) ∗ (1 + 𝑝𝑀𝑇 ) ∗ (1 + 𝑝𝐵𝑇 ),

(3.2)

em que:


𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝐵𝑇 : ajuste de perdas na Rede de Distribuição em BT, a ser aplicado à energia
elétrica requisitada pelo consumidor, em %;



𝑝𝐴𝑇/𝑅𝑇 : perfil horário de perdas na Rede de Transporte relativo à rede MAT,
incluindo a transformação MAT/AT, respetivamente;



𝑝𝐴𝑇 , 𝑝𝑀𝑇 , 𝑝𝐵𝑇 : perfis horários de perdas nas redes de distribuição em AT, MT e BT,
respetivamente;

Estes perfis horários de perdas estão disponíveis na página da ERSE, diferenciados por Rede,
de Transporte ou de Distribuição, e por nível de tensão. Uma vez que estes dados já se
encontram em intervalos de 15 em 15 minutos, não foi necessária nenhuma transformação no
ajuste de perdas.

3.6 Dados de Planos Tarifários
Nesta Dissertação pretende-se realizar um estudo do impacto no lucro do comercializador
da integração de tecnologia fotovoltaica nas instalações elétricas dos clientes no nível de
tensão BTN, com tarifas fixa e dinâmica. Desta forma, foi necessário inquirir sobre qual a oferta
de Planos Tarifários deste tipo no site do comercializador escolhido, a Energia Simples, tendo
sido selecionados o Plano Base (ToU e flat), Plano Flex (RTP) e Plano Flex Max (RTP).
Entre as variáveis utilizadas no custo do comercializador e na fatura do cliente,
apresentadas no capítulo seguinte, existem Termos Fixos que estão estipulados em €/dia e
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€/mês, que tiveram que ser transformadas antes de serem aplicadas ao estudo de 15 em 15
minutos. Assim, fazendo uso do seu valor em €/dia, sabendo que cada dia d tem 24 horas
compostas por 4 intervalos de 15 minutos j, fez-se a sua transformação da seguinte forma:

𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶𝑗 =

𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶𝑑
24∗4

(3.3)

Metodologia
Neste capítulo é apresentada toda a metodologia utilizada durante o estudo realizado nesta
Dissertação. O procedimento utilizado após a correção de dados, desde a construção dos
modelos para utilizar no estudo, até à análise de resultados e as suas conclusões, foi o seguinte:


Criação dos algoritmos para cada modalidade tarifária dos Planos Tarifários, para o
cenário Sem Autoconsumo, com célula de Potência Contratada variável;



Replicação

dos

mesmos

algoritmos

adicionando

as

variáveis

associadas

ao

autoconsumo, com célula de Potência Instalada variável;


Formulação dos indicadores de impacto do sistema FV;



Simulação dos valores de Potência Instalada do sistema FV;



Obtenção do valor ótimo de Potência Instalada do sistema FV, com base no melhor
valor de poupança avaliado a partir dos indicadores de impacto do autoconsumo;



Análise dos resultados obtidos na simulação dos indicadores de impacto anuais do
consumidor;



Análise dos resultados obtidos nos indicadores de impacto em valor anual, média
horária e média mensal, no lucro do comercializador;



Conclusões.

Assim, será feita uma exposição detalhada de todas as fórmulas utilizadas no decorrer do
estudo, clarificando matematicamente como foram obtidos os resultados desta Dissertação.

4.1 Custo para o Comercializador
Este valor está relacionado com os encargos económicos da compra de energia elétrica para
posterior venda ao cliente. Independentemente do Plano Tarifário escolhido pelo cliente, a
forma do custo do comercializador mantém-se, podendo ser representada pelo seguinte
fluxograma:
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Figura 4-1: Fluxograma do algoritmo de cálculo do custo para o comercializador com a
compra de energia elétrica
Assim, o custo para o comercializador pela compra de energia para cada cliente pode ser
representado matematicamente por:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑗 = 𝑃𝐸𝑖𝑗 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑗 + 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 (𝑖) ,

(4.1)

em que:


𝑗: intervalo de 15 minutos;



𝑖: período horário correspondente à modalidade tarifária (Simples, Bi-horária ou Trihorária);



𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑗 : Custo para o comercializador pela compra de energia no
Mercado SPOT, no intervalo j em período horário i, em €;



𝑃𝐸𝑖𝑗 : Preço unitário pela Energia Ativa, no intervalo j em período horário i, em €/kWh;



𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑗 :

quantidade

de

energia

elétrica

solicitada

pelo

cliente

ao

comercializador para abastecer o seu consumo, no intervalo j, em kWh;


𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 (𝑖) : Tarifa de Acesso à Rede pela Potência Contratada do cliente no período
horário i, publicada pela ERSE, em €.

Sendo que o Preço unitário pela Energia Ativa, 𝑃𝐸𝑖𝑗 , é dado por:
𝑃𝐸𝑖𝑗 = 𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴(𝑖) + (𝑃𝑂𝑀𝐼𝐸 𝑗 + 𝐶𝐺𝑆) ∗ (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑗 ) ,

(4.2)

em que:


𝑃𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴(𝑖) : Tarifa de Acesso às Redes pela Energia Ativa no período horário i, publicada
pela ERSE, em €/kWh;



𝑃𝑂𝑀𝐼𝐸 𝑗 : Custo horário, ao qual pertence o intervalo j, da energia elétrica no Mercado
Diário OMIE-Portugal, em €/kWh;



𝐶𝐺𝑆 : Custos do gestor do sistema, em €/kWh;



𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑗 : valor do coeficiente de perdas no intervalo j, publicado pela ERSE, em %.
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4.2 Fatura do Cliente
O cálculo da fatura a ser aplicada pelo comercializador ao cliente, pelo fornecimento de
energia elétrica, tem que estar de acordo com a estruturação tarifária estabelecida pela ERSE
em Portugal. Esta estrutura inclui dois termos - Termo de Energia e Termo Fixo – que são
aplicados tal como ilustrado no fluxograma seguinte.

Figura 4-2: Fluxograma do algoritmo genérico de cálculo da fatura dos
consumidores domésticos em Portugal
Cada um dos Termos permitem ao comercializador recuperar custos e obter proveitos pela
prestação do serviço de comercialização, tal como especificado a seguir.




Termo de Energia:
o

recuperação de custos da atividade de Compra e Venda de Energia Elétrica;

o

recuperação da componente de Energia Ativa da Tarifa de Acesso às Redes;

o

proveitos da componente de Energia Ativa da Tarifa de Comercialização.

Termo Fixo:
o

recuperação da componente de Potência Contratada da Tarifa de Acesso às
Redes;

o

proveitos da componente fixa da Tarifa de Comercialização.

O valor destes dois termos depende do Plano Tarifário escolhido, projetado pelo
comercializador, tendo a obrigatoriedade de incluir as tarifas reguladas. No entanto, podem
ser todos abrangidos pela fórmula genérica que se segue, que exprime o conteúdo da Figura
4-2 para cada intervalo de 15 minutos j, da seguinte forma:
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑗 = 𝑇𝐸𝑖 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑗 + 𝑇𝐹𝑃𝐶 ,
onde:

(4.3)
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𝑗: intervalo de 15 minutos;



𝑖: período horário correspondente à modalidade tarifária (Simples, Bi-horária ou Trihorária);



𝑇𝐸𝑖 : Termo de Energia do Plano Tarifário, no período horário i, em €/kWh;



𝑇𝐹𝑃𝐶 : Termo Fixo do Plano Tarifário, para a correspondente Potência Contratada do
cliente, publicada pelo comercializador, em €.

A diferença substancial desta forma genérica entre os Planos Tarifários de tarifa fixa para
períodos longos e de tarifa dinâmica indexada encontra-se no Termo de Energia, que para este
último tipo, passa a depender, não só do período horário, mas também do intervalo de 15
minutos 𝑗 para o qual se está a efetuar o cálculo.

4.2.1 Planos Tarifários de consumidores em BTN
4.2.1.1

Plano Base

Este Plano Tarifário é caracterizado por conter tarifas pré-estabelecidas para o Termo de
Energia em períodos fixos longos (anual), que dependem da modalidade tarifária utilizada. O
Termo Fixo não varia ao longo do tempo, estando pré-estabelecido para o ano corrente e para
a correspondente Potência Contratada.
Os valores do Termo de Energia e do Termo Fixo para este Plano Tarifário são os que se
apresentam na figura:

Figura 4-3: Valores do Termo de Energia e Termo Fixo do Plano Base [19]
O cálculo da fatura do cliente para este Plano Tarifário é realizado através da fórmula
genérica (4.3), aplicando os valores da Figura 4-3.
Tarifa Dinâmica Indexada
Os Planos Tarifários que se seguem são do tipo dinâmico indexado, estando o Termo de
Energia do cálculo da fatura do cliente indexado à cotação SPOT, que varia em base horária.
Sob a perspetiva do cliente, esta indexação associada ao Termo de Energia, comporta o risco
associado à volatilidade dos preços, resultando como um incentivo, na forma de sinal
económico, ao menor consumo em horas em que o Preço de Mercado é mais elevado, tal como
foi explicado na secção 2.2.1.3 das tarifas RTP.
Os parâmetros variáveis que integram o Termo de Energia dos Planos Tarifários com tarifa
dinâmica indexada selecionados são: o coeficiente de perdas (%) e o Preço de Mercado (€/kWh).
Embora os coeficientes de perdas, disponibilizados pela ERSE, tenham uma cadência de 15
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minutos e o Preço de Mercado apresente variação horária, o atual sistema de contagem em
Portugal Continental, baseado em leituras de consumos mensais ou por valor estimado,
representa uma barreira no planeamento do Termo de Energia destes Planos Tarifários. Assim,
para que seja possível a sua aplicação de acordo com as circunstâncias atuais, o
comercializador é obrigado a ajustar o valor do coeficiente de perdas e do Preço de Mercado a
partir de médias aritméticas mensais, permitindo apenas uma indexação mensal. No entanto,
visto que os valores de consumos domésticos de 2015 disponibilizados pela ISA se encontram
de 15 em 15 minutos e considerando que o Preço de Mercado se mantém igual ao longo dos 4
períodos de 15 minutos de cada hora, torna-se possível alcançar uma indexação ao Preço de
Mercado com a cadência temporal pretendida. Assim, o estudo realizado pretende simular um
cenário futuro em que os consumidores terão, nas suas habitações, contadores inteligentes,
estando em contacto permanente com o comercializador, permitindo que este monitorize os
consumos e realize o cálculo da fatura de forma adequada e precisa, de acordo com os custos
do sistema.
4.2.1.2

Plano Flex
Neste Plano Tarifário, o cálculo do Termo de Energia é realizado da mesma forma que

o preço unitário pela Energia Ativa do custo para o comercializador (4.2), acrescido de um
spread, estabelecido para cada período horário, tal como é possível visualizar no diagrama
seguinte:

Figura 4-4: Fluxograma do algoritmo de cálculo da fatura com Plano Flex
De acordo com a representação anterior, o Termo de Energia do Plano Tarifário Flex, para
cada intervalo de 15 minutos, pode ser exprimido matematicamente por:
𝑇𝐸𝑖𝑗 = 𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴(𝑖) + (𝑃𝑂𝑀𝐼𝐸 𝑗 + 𝐶𝐺𝑆) ∗ (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑗 ) + 𝐾𝑖 ,

em que:

(4.4)
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𝑗: intervalo de 15 minutos;



𝑖: período horário correspondente à modalidade tarifária (Simples, Bi-horária ou Trihorária);



𝑇𝐸𝑖𝑗 : Termo de Energia, no intervalo j em período horário i, em €/kWh;



𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴(𝑖) : Tarifa de Acesso às Redes pela Energia Ativa para cada período horário i,
publicada pela ERSE, em €/kWh;



𝑃𝑂𝑀𝐼𝐸 𝑗 : preço horário, ao qual pertence o intervalo j, da energia elétrica no Mercado
Diário OMIE-Portugal, em €/kWh;



𝐶𝐺𝑆: Custos do Gestor do Sistema, em €/kWh;



𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑗 : valor do coeficiente de perdas no intervalo j, publicado pela ERSE, em %;



𝐾𝑖 : spread correspondente aos gastos operacionais do comercializador, no período
horário i, em €/kWh.

Os valores deste spread são disponibilizados pela Energia Simples, para cada modalidade
tarifária e respetivos períodos horários, através da tabela seguinte:

Figura 4-5: Escalões spread do Plano Flex [19]
Como forma de ilustrar a indexação do Termo de Energia deste Plano Tarifário ao Preço de
Mercado, foi construído o gráfico da Figura 4-6. Neste gráfico, estão representados os valores
do preço da energia elétrica no Mercado Diário e do Termo de Energia na modalidade tarifária
Simples, em €/kWh, ao longo das horas do dia 1 de janeiro de 2015. Foi escolhida a modalidade
Simples pelo facto de não apresentar distinção numérica por período horário, tornando a
visualização da correlação entre as curvas das duas variáveis apresentadas mais evidente.

Figura 4-6: Indexação do Termo de Energia do Plano Flex ao Preço de Mercado
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De acordo com a fórmula da estrutura genérica do cálculo da fatura do cliente (4.3), à
multiplicação do Termo de Energia pelo consumo é somado o Termo Fixo, cujo valor, para cada
período tarifário, se encontra pré-estabelecido pela tabela seguinte:

Figura 4-7: Valores do Termo Fixo do Plano Flex [19]
Assim, o cálculo final da fatura do consumidor, desagregando o Termo de Energia, traduzse pela representação do fluxograma seguinte:

Figura 4-8: Fluxograma do cálculo do Termo de Energia do Plano Flex
Transfigurando o diagrama para uma fórmula matemática, a fatura do consumidor neste
Plano Tarifário, para cada intervalo de 15 minutos, pode ser obtida através de:
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝐹𝑙𝑒𝑥𝑖𝑗 =
= [𝑇𝐴𝑅𝐸𝐴 (𝑖) + (𝑃𝑂𝑀𝐼𝐸𝑗 + 𝐶𝐺𝑆) ∗ (1 + 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑗 ) + 𝐾𝑖 ] ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑗 + 𝑇𝐹𝑃𝐶

4.2.1.3

(4.5)

Plano Flex Max

Neste Plano Tarifário, tal como no anterior, o algoritmo que permite determinar o Termo
de Energia apresenta indexação ao Preço de Mercado. No entanto, um novo elemento é
introduzido no cálculo, restringindo a indexação do Termo de Energia a um valor máximo - o
Termo de Energia da Tarifa de Venda a Clientes Finais em Portugal Continental – que representa
o valor regulado transmitido aos clientes do comercializador de último recurso. Esta restrição
é favorável ao cliente, uma vez que lhe transmite maior segurança relativamente à volatilidade
dos Preços de Mercado ao qual o Termo de Energia da sua fatura está indexado. No algoritmo
da fatura, esta restrição é aplicada através de uma função condicional, tal como é possível
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constatar através do diagrama seguinte que representa o cálculo do Termo de Energia da fatura
do cliente.

Figura 4-9: Fluxograma do cálculo do Termo de Energia do Plano Flex Max
Para uma melhor compreensão da transcrição do algoritmo anterior para a formulação
matemática do Termo de Energia, em cada intervalo de 15 minutos, desagregou-se o processo
em dois passos, explicados de seguida.
1º Passo:
Em primeiro lugar, é obtido o Termo de Energia, tal como foi calculado no Plano Tarifário
Flex, através da equação (4.4), apenas alterando os valores do spread nas diferentes
modalidades tarifárias, que passam a assumir os valores presentes na tabela seguinte:

Figura 4-10: Escalões spread do tarifário Flex Max
2º Passo:
De seguida, faz-se a comparação entre o valor do Termo de Energia calculado no passo
anterior e o valor da TVCF, para o correspondente período tarifário, prevalecendo o menor
valor. Para realizar essa operação, utilizou-se a função condicional if do Excel, cuja forma
padrão é:
𝑖𝑓(𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜 ; 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜 ; 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜)
que aplicado a esta situação:

𝑇𝐸 𝑀𝐴𝑋𝑖𝑗 = 𝑖𝑓(𝑇𝐸𝑖𝑗 > 𝑇𝑉𝐶𝐹𝑖 ; 𝑇𝑉𝐶𝐹𝑖 ; 𝑇𝐸𝑖𝑗 ),

(4.6)
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em que:


𝑖: período horário correspondente à modalidade tarifária (Simples, Bi-horária ou Trihorária);



𝑗: intervalo de 15 minutos;



𝑇𝐸 𝑀𝐴𝑋𝑖𝑗 : Termo de Energia Máximo no intervalo de tempo j em período horário i, em
€/kWh;



𝑇𝑉𝐶𝐹𝑖 : Tarifa de Venda a Clientes Finais em Portugal Continental no intervalo j em
período horário i, em €/kWh;



𝑇𝐸𝑖𝑗 : Termo de Energia no intervalo j em período horário i, em €/kWh.

De modo a ilustrar a indexação condicional entre o Termo de Energia Máximo do presente
Plano Tarifário e o Preço de Mercado, foi construída uma representação gráfica onde estão
presentes, para o dia 1 de Janeiro de 2015, as variáveis: Preço de Mercado, Termo de Energia,
TVCF e Termo de Energia Máximo.

Figura 4-11: Impacto da restrição do TVFC na indexação do Termo de Energia ao Preço de
Mercado através do Termo de Energia MAX, em média horária
Nesta representação gráfica da Figura 4-11, é possível constatar que o valor do Termo de
Energia MAX segue o Termo de Energia, sempre que este último esteja abaixo do valor da TVCF.
Quando o Termo de Energia ultrapassa o valor da TVCF, como acontece a partir das 18h neste
exemplo, o Termo de Energia MAX assume o valor da TVCF.
Relativamente ao Termo Fixo deste Plano Tarifário, correspondente à Potência Contratada
do cliente, este assume os valores presentes na figura seguinte.

Figura 4-12: Valores do Termo Fixo do Plano Flex Max
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Uma vez obtidos os valores do Termo de Energia e do Termo Fixo, estão reunidas as
condições para efetuar o cálculo da fatura do cliente, para cada intervalo de 15 minutos j,
aplicando o respetivo valor de consumo através da seguinte expressão matemática:
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑖𝑗 = (𝑇𝐸 𝑀𝐴𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑗 ) + 𝑇𝐹𝑃𝐶

(4.7)

4.3 Análise Económica
O objetivo primordial desta Dissertação assenta na determinação dos possíveis ganhos do
comercializador quando os seus clientes domésticos (em BTN, com Potência Contratada até
20,7kVA) transitam do paradigma tradicional, em que o seu único recurso para abastecer o
consumo é através da RESP, para um cenário em que o seu consumo provém prioritariamente
da energia elétrica produzida a partir de UPACs fotovoltaicas. Neste novo paradigma o
consumidor mantém a sua ligação à RESP para compra, através do comercializador, da restante
energia elétrica necessária ao consumo; ou venda à rede, quando a energia elétrica produzida
é superior às necessidades de consumo. Este estudo será realizado através de uma análise
económica que permita apurar o impacto do autoconsumo de UPACs fotovoltaicas no lucro do
comercializador, não descurando das considerações económicas do cliente.
Uma vez encontrado o valor ótimo de Potência Instalada para o consumidor, será então
realizada, segundo a perspetiva do comercializador, uma análise económica, não só através de
valores anuais, mas também a partir de médias horárias e mensais, uma vez que, ao contrário
da consideração económica global do consumidor, para o comercializador é importante
desagregar os valores anuais, avaliando com mais detalhe os períodos que correspondem a
ganho ou prejuízo, e determinando os consumidores aos quais é mais rentável sugerir a
integração de sistemas fotovoltaicos. De forma a obter esta desagregação de valores, optou-se
por manter a cadência de 15 minutos (presente originalmente nos dados de irradiância, perdas
e consumo) em todas as componentes e resultados de cálculos, totalizando 35040 intervalos
pertencentes ao ano 2015.
Assim sendo, este estudo assenta sobre uma análise económica comparativa entre dois
cenários - Sem Autoconsumo e Com Autoconsumo – que analisados separadamente ou através
da sua diferença servirão de base para retirar conclusões dos resultados obtidos na simulação.
Para cada um destes cenários, serão obtidos resultados para todos os consumidores
selecionados, em todas as modalidades tarifárias de todos os Planos Tarifários.
Para efeitos de formulações matemáticas apresentadas de seguida, considere-se que j é
um intervalo de 15 minutos pertencente ao ano de 2015.

4.3.1 Metodologia utilizada na análise económica anual segundo a perspetiva
do consumidor
Apesar do foco deste trabalho incidir sobre os lucros do comercializador, no processo de
integração de sistemas fotovoltaicos em ambiente doméstico, a escolha da Potência Instalada
é feita pelo cliente pelo que, em primeiro lugar, o problema será analisado pela perspetiva do
consumidor, tendo em vista a determinação do valor de Potência Instalada do sistema FV que
permite reduzir os seus custos, denominado por valor ótimo. Ao longo desta análise, serão
avaliadas componentes cujos valores se encontrem em base anual, visto que o consumidor
apenas avalia a rentabilidade do investimento em termos globais.
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Antes de se iniciar a apresentação da metodologia utilizada nesta fase do estudo, refira-se
que foram consideradas a maioria das taxas presentes na fatura do cliente, uma vez que estas
condicionam a viabilidade do investimento do consumidor num sistema FV, através do valor de
poupança na fatura e, consequentemente, o valor ótimo de Potência instalada. As taxas
consideradas foram: a contribuição audiovisual, o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) e
IEC (Imposto Especial de Consumo de Eletricidade).
O valor de cada uma das taxas utilizadas é o seguinte:


IVA: 0,23%;



IEC: 0,001 €/kWh;



Contribuição audiovisual: 2,81 €/mês.

Além destas taxas, a taxa de exploração também integra a fatura do consumidor, no
entanto não tem um valor muito significativo, tendo sido excluída do estudo.
As taxas utilizadas são aplicadas na fatura anual do cliente da seguinte forma:
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐/ 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑠𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
(4.8)

[𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝐼𝐸𝐶 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ] ∗ (1 + 𝐼𝑉𝐴) + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙

4.3.1.1

Cenário Sem Autoconsumo (SAc)

De seguida serão apresentadas as fórmulas utilizadas nos cálculos realizados na simulação
do cenário Sem Autoconsumo.
Consumo Total anual (kWh)
O consumo total anual é dado pelo somatório de toda a energia elétrica requisitada ao
comercializador ao longo dos 35040 intervalos de 15 minutos que constituem o ano 2015.
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑35040
𝑗=1 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑗 ,

(4.9)

Fatura anual do Consumidor Sem Autoconsumo (€)
Este indicador contém o valor pago pelo fornecimento de energia elétrica, mediante a
modalidade tarifária e Plano Tarifário escolhido, em base anual, da seguinte forma:
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑35040
𝑗=1 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝐴𝑐𝑗 ,

(4.10)

em que:


𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝐴𝑐𝑗 : Fatura do consumidor, para o cenário Sem Autoconsumo, correspondente
ao intervalo j, em €.
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Tarifa equivalente Sem Autoconsumo anual (€/kWh)
Este valor indica qual o valor pago pelo cliente, por unidade de energia comprada ao
comercializador, em base anual:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =

4.3.1.2

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.11)

Cenário Com Autoconsumo (CAc)

No cenário Com Autoconsumo, o consumidor passa a ser proprietário de uma UPAC
fotovoltaica, deixando de ser alimentado exclusivamente pela RESP, a partir do
comercializador. Assim, comparativamente ao cenário Sem Autoconsumo, em termos de
energia há uma desagregação do consumo total do cliente em energia autoconsumida
(prioritária) e energia consumida a partir do comercializador, havendo ainda a quantidade
produzida em excesso vendida à Rede, o que totaliza uma maior quantidade de componentes
de custo para este cenário, que dependem de alguns parâmetros a apresentar a seguir.
Produção FV anual (kWh)
Este parâmetro dá a indicação da energia elétrica produzida pelo sistema FV em cada
intervalo j e é calculado pela seguinte fórmula:

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐹𝑉𝑗 =

𝑈𝑃𝑝∗𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
,
4

(4.12)

onde:


𝑈𝑃𝑝: utilização da potência de pico horária do sistema FV;



𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎: Potência instalada da UPAC, em kW;

Assim, a Produção Fotovoltaica anual será o somatório desta energia produzida ao longo
dos 35040 intervalos do ano 2015.
Consumo Líquido (kWh)
Este indicador permite determinar, em cada intervalo j, a quantidade de energia elétrica
restante que o cliente necessita de comprar ao comercializador para satisfazer o consumo,
quando a energia produzida pelo sistema FV não é suficiente. Assim, em cada intervalo j,
quando o consumo é inferior à quantidade de produção FV, o consumo líquido é zero; caso
contrário, é calculado pela diferença entre o consumo e a energia produzida pelo sistema FV.
Energia Injetada líquida (kWh)
Este parâmetro permite apurar a quantidade de energia elétrica produzida e não consumida
pela instalação elétrica, isto é, o excesso que é entregue à RESP em cada intervalo j. Assim,
em cada intervalo j, quando a energia produzida pelo sistema FV é inferior ao consumo, a
energia injetada líquida é zero; caso contrário é dada pela diferença entre a energia produzida
pelo sistema FV e o consumo.
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Autoconsumo (kWh)
Este parâmetro permite determinar a quantidade de energia elétrica autoconsumida pela
instalação elétrica a partir do sistema fotovoltaico, em cada intervalo j, sendo obtido a partir
do seguinte algoritmo condicional:

Figura 4-13: algoritmo condicional do cálculo do autoconsumo
Indicador LCOE
O LCOE, tal como explicado no Capítulo 2, é um indicador que relaciona os custos do sistema
com a energia elétrica produzida por este, durante o seu tempo de vida útil, em €/kWh. Visto
que na análise económica a realizar nesta Dissertação é considerada a escolha do valor de
Potência Instalada do sistema FV para cada consumidor com base nos seus custos, foi necessário
obter uma relação entre essa potência e o valor do LCOE. Por essa razão, fez-se uma simulação
prévia para consumidores domésticos num período de 20 anos (tempo estimado de vida útil dos
sistemas fotovoltaicos), variando a Potência Instalada do sistema fotovoltaico de 0,25 kW a 100
kW. A fórmula utilizada no cálculo do LCOE foi a mesma que se apresentou na secção 2.3.1.1,
sem a componente de custo com combustível, dada por:
𝐼𝑡 + 𝑀𝑡
(1 + 𝑟)𝑡
𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐸𝑡
∑𝑛𝑡=1
(1 + 𝑟)𝑡
∑𝑛𝑡=1

Nesta simulação foram considerados os seguintes dados:


Custo do investimento inicial do sistema (𝐼𝑡 ): 2181 €/kW;



Capital próprio: 20% do investimento inicial, em €;



Capital de empréstimo: 80% do investimento inicial, em €;



Taxa de empréstimo: 8%;



Período de empréstimo: 10 anos;



Custo de Operação (𝑀𝑡 ): 1% do investimento inicial, em €/ano;



Taxa de atualização (𝑟): 7,5%;



Inflação da energia elétrica: 2%;



Inflação do IPC (índice de preços ao consumidor): 1,5%;



Energia produzida (𝐸𝑡 ), em kWh/ano: 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 ∗ 1500;



Tarifa equivalente: 0,1;
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Tempo de vida útil do sistema (𝑛): 20 anos.

A equação obtida a partir da curva do LCOE nesta simulação foi a seguinte:
𝑦 = 0,1369 ∗ 𝑥 −0,109 ,

(4.13)

sendo esta equação equivalente a:
𝐿𝐶𝑂𝐸 = 0,1369 ∗ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑉 −0,109

(4.14)

Uma vez definidos estes parâmetros, serão agora apresentados os componentes que deles
fazem uso e que têm influência no valor dos indicadores, também a apresentar de seguida,
considerados na análise económica neste cenário Com Autoconsumo.
Fatura anual do consumidor com Autoconsumo (€)
O resultado deste indicador apresenta o custo alocado pelo comercializador ao consumidor,
em base anual, pelo fornecimento de energia elétrica, e é calculado a partir da fórmula
correspondente ao Plano Tarifário e modalidade tarifária escolhida pelo cliente. No entanto,
visto que neste cenário o consumo do cliente já não é abastecido apenas por meio do
comercializador, a variável “Consumo” passa a assumir o valor do parâmetro “Consumo
Líquido”.
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑35040
𝑗=1 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐴𝑐𝑗

(4.15)

Custo de Produção (€)
O custo de produção considera o investimento inicial e os custos de manutenção e de
operação do sistema FV instalado, revelando quanto está a custar ao proprietário do sistema
FV a produção de energia elétrica no intervalo considerado. Este custo pode ser obtido a partir
do valor LCOE, tal como demonstrado a seguir:
𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜
<=>
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐹𝑉

<=> 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 = 𝐿𝐶𝑂𝐸 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐹𝑉

(4.16)

Assim, o valor do custo de produção anual pode ser obtido através da substituição do valor
do LCOE por y (4.13), ficando esta variável parametrizada da seguinte forma:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 0,1369 ∗ 𝑥 −0,109 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐹𝑉𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.17)

Proveitos da Injetada (€)
Este parâmetro apresenta o proveito do titular do sistema FV pela entrega da energia
elétrica produzida e não consumida à RESP, considerando que a sua remuneração é realizada
para cada intervalo j, com base na fórmula (2.3), através de:
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𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑗 = 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑗 ∗ 𝑃𝑂𝑀𝐼𝐸𝑗 ∗ 0,9 ,

(4.18)

em que:


𝑅𝑈𝑃𝐴𝐶,𝑗 : remuneração, ao preço da “pool”, pela energia elétrica excedente entregue à
RESP, deduzida de custos de injeção, em cada instante j, em €;



𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑗 : energia elétrica produzida e não consumida pela instalação elétrica
entregue à RESP, no intervalo j, em kWh;



𝑃𝑂𝑀𝐼𝐸𝑗 : preço horário, no intervalo j, da energia elétrica no Mercado Diário OMIEPortugal, em €/kWh;

No entanto, esta remuneração está dependente de uma restrição, já referida
anteriormente, relacionada com os valores de produção face ao consumo, que impõem a
aproximação do excedente produzido face às necessidades de consumo, numa base anual.
Desta forma, quando o valor de produção ultrapassa o consumo anual, a energia elétrica
injetada na RESP deixa de ser remunerada. Como forma de assegurar esse controlo na
simulação, utilizou-se uma variável auxiliar cumulativa responsável por acumular a energia
elétrica produzida pelo sistema FV, que é modelizada por:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐹𝑉𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐹𝑉𝑗 + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝐹𝑉𝑗−1

(4.19)

Assim sendo, o Proveito da Injetada pode ser obtido através do seguinte diagrama
condicional:

Figura 4-14: algoritmo da variável cumulativa da produção fotovoltaica

Custo anual para o consumidor com Autoconsumo (€)
Esta variável é apenas um somatório dos custos, para o consumidor, associados à integração
do sistema FV:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
= 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐴𝑐 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑠𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.20)
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Tarifa equivalente com Autoconsumo anual (€/kWh)
Esta tarifa considera os custos (fatura com taxas e custo de produção) e os proveitos
(proveitos da injetada) na determinação do valor que o consumidor tem que pagar por cada
kWh consumido da Rede, no cenário Com Autoconsumo, podendo ser calculado da seguinte
forma:
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑠 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 +𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 −𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

4.3.1.3

(4.21)

Cenário Sem Autoconsumo (SAc) vs Cenário Com Autoconsumo (CAc)

Os indicadores relacionais que se seguem apresentam a correlação entre os cenários Sem
Autoconsumo e Com Autoconsumo, transmitindo o efeito da integração do sistema FV através
de um valor numérico. Aquando das simulações para diferentes Potências Instaladas do sistema
FV a ser integrado, é através destes indicadores que é encontrado o valor ótimo para cada
consumidor.
Lucro anual para o Consumidor (€)
Este indicador permite mostrar o ganho ou prejuízo anual, em €, da integração de sistemas
fotovoltaicos pelos consumidores domésticos analisados, sendo obtido através do cálculo:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑥𝑎𝑠 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.22)

Lucro unitário anual (€/kWh) ou Benefício anual na Tarifa equivalente (€/kWh)
Ao analisar os dois cenários, este indicador apresenta o efeito económico da integração de
sistemas FV refletido no benefício na tarifa, ou seja, o benefício económico da redução de
consumo na compra de cada kWh pelo consumidor, sendo calculado por:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 =
= 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.23)

4.3.2 Metodologia utilizada na análise económica anual segundo a perspetiva
do comercializador
Uma vez obtido o valor ótimo de Potência Instalada do sistema FV segundo da perspetiva
do consumidor, o próximo passo recaiu sobre a análise económica do lucro do comercializador
considerando o nível de integração de autoconsumo correspondente, a partir de indicadores
económicos. De seguida é apresentada a formulação desses indicadores e dos parâmetros que
os constituem, utilizados para a análise anual do impacto do autoconsumo no lucro em
faturação e por unidade de energia elétrica vendida.
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4.3.2.1

Cenário Sem Autoconsumo (SAc)

Serão agora apresentados os parâmetros utilizados nos indicadores da análise económica
anual segundo a perspetiva do comercializador.
Custo anual para o Comercializador Sem Autoconsumo (€)
Este parâmetro apresenta o custo, em €, para o comercializador pela compra da energia
elétrica para posterior venda ao cliente, definido em (4.1), cujo valor anual é obtido a partir
do somatório de todos os custos, no cenário sem autoconsumo, ao longo dos 35040 intervalos
do ano 2015.
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑35040
𝑗=1 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑗 ,

(4.24)

Custo unitário anual para o Comercializador Sem Autoconsumo (€/kWh)
Este parâmetro transmite o custo pago pelo comercializador por cada kWh comprado
anualmente em Mercado SPOT para posterior venda ao cliente, formulado por:

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.25)

Os indicadores utilizados para avaliar o cenário Sem Autoconsumo segundo a perspetiva do
comercializador e que fazem uso dos parâmetros definidos anteriormente, são os que se
seguem.
Lucro anual do Comercializador Sem Autoconsumo (€)
Este indicador apresenta a margem de Lucro anual do Comercializador pelo serviço de
comercialização prestado ao cliente, em €, através da diferença entre a sua receita e o seu
custo, sendo calculado através de:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.26)

Lucro anual unitário do Comercializador Sem Autoconsumo (€/kWh)
Através deste indicador pretende-se apurar qual a margem de Lucro anual do
Comercializador, por cada kWh vendido ao cliente.
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =

4.3.2.2

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 −𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.27)

Cenário Com Autoconsumo (CAc)

Os parâmetros utilizados na análise económica do cenário Com Autoconsumo segundo a
perspetiva do comercializador são os que se seguem.
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Consumo Líquido anual (kWh)
É a quantidade de energia elétrica vendida ao cliente ao longo dos 35040 intervalos do ano
2015 que, em conjunto com o autoconsumo do cliente, perfaz as suas necessidades de consumo.
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑35040
𝑗=1 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑗

(4.28)

Custo anual para o Comercializador Com Autoconsumo (€)
Este parâmetro apresenta o custo, em €, para o comercializador pela compra da quantidade
de energia elétrica em Mercado SPOT vendida posteriormente ao cliente, correspondente à
variável “Consumo Líquido” referida anteriormente, ao longo dos 35040 intervalos do ano 2015.
A formulação deste custo é dada por:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ∑35040
𝑗=1 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑗

(4.29)

Custo anual unitário para o Comercializador Com Autoconsumo (€/kWh)
Este parâmetro transmite o custo pago em Mercado SPOT pelo comercializador, por cada
kWh, durante o ano para posterior venda ao cliente, complementando a quantidade de
energia produzida pelo sistema fotovoltaico e é definido por:
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.30)

Uma vez definidos os parâmetros anteriores, serão agora apresentados os componentes que
deles fazem uso e que têm influência no valor dos indicadores, também a apresentar de
seguida, considerados na análise económica neste cenário Com Autoconsumo.
Lucro anual do Comercializador Com Autoconsumo (€)
Este indicador apresenta a margem de Lucro anual do comercializador pelo serviço de
comercialização prestado ao cliente, em €, através da diferença entre o valor cobrado na fatura
ao cliente pelo “Consumo Líquido” e o custo da compra dessa energia em Mercado a ser pago
pelo comercializador, sendo calculado através de:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (4.31)

Lucro anual unitário do Comercializador Com Autoconsumo (€/kWh)
Através deste indicador pretende-se apurar qual a margem de Lucro anual do
Comercializador, por kWh vendido ao cliente, dispondo este de um sistema FV para
autoconsumo, podendo ser calculado por:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =

𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 −𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.32)
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4.3.2.3

Cenário Sem Autoconsumo (SAc) vs Cenário Com Autoconsumo (CAc)

Impacto do Autoconsumo no Lucro anual do Comercializador (€)
Este indicador relaciona os Lucros, em €, dos dois cenários (Sem Autoconsumo e Com
Autoconsumo), demonstrando o valor efetivo do ganho em faturação do comercializador após
a integração do sistema FV pelo cliente. O seu cálculo é obtido através de:
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

(4.33)

Impacto do Autoconsumo no Lucro anual unitário do Comercializador (€/kWh)
Este indicador relaciona o lucro unitário dos dois cenários, determinando o impacto do
autoconsumo no lucro por unidade de energia vendida ao cliente:
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
= 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐶𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝐴𝑐𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (4.34)

4.3.3 Metodologia utilizada na análise económica em média horária e mensal
segundo a perspetiva do comercializador
A análise económica anual, segundo a perspetiva do comercializador, permite avaliar os
indicadores do lucro em cada cenário e os indicadores do impacto do autoconsumo no seu
balanço económico de uma forma global. Porém, é do interesse do comercializador ter
conhecimento dos intervalos em que o impacto do autoconsumo é mais favorável, havendo
necessidade de realizar uma análise económica mais exaustiva aos resultados dos indicadores
a partir de médias horárias e mensais.
Desta forma, foi realizada uma abordagem matemática às fórmulas dos indicadores,
rearranjando-as, para que fosse possível averiguar quais as variáveis que têm influência nos
seus resultados.
Nas fórmulas que se seguem, considerar-se-á, por questões de abreviatura as seguintes
designações:


Lucro do comercializador em Termo de Energia (Lucro em TE) como sendo a diferença
entre o Termo de Energia (TE), e o preço unitário pela Energia Ativa (PE), na forma:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐸 = (𝑇𝐸 − 𝑃𝐸)

(4.35)

Metodologia
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Lucro em Termo Fixo (Lucro em TF) à diferença entre o Termo Fixo (TF), da fatura do
cliente correspondente à sua Potência Contratada, e a Tarifa de Acesso às Redes pela
Potência Contratada (𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 ), na forma:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐹 = (𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )

(4.36)

Lucro do Comercializador e Impacto do autoconsumo no lucro do comercializador (€)
Começando pelos indicadores em €, fazendo uso da fórmula genérica da fatura do cliente
(4.3) e do custo para comercializador (4.1), em cada cenário, o lucro do comercializador pode
ser dado por:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
= 𝑇𝐸 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝑇𝐹 − (𝑃𝐸 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )
= 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐸 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐹

(4.37)

Assim, rearranjando agora a fórmula do impacto do autoconsumo no lucro do
comercializador, obtém-se:
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐶𝐴𝑐 − 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑆𝐴𝑐
= (𝑇𝐸 − 𝑃𝐸) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + (𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 ) − (𝑇𝐸 − 𝑃𝐸) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − (𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )
= (𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐸) ∗ (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜)

(4.38)

Lucro unitário do comercializador e Impacto do autoconsumo no lucro unitário do
comercializador (€/kWh)
Relativamente aos indicadores em €/kWh, rearranjando a fórmula do lucro unitário, é
possível obter:
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 =

(𝑇𝐸 − 𝑃𝐸) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + (𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

= 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐸 +

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐹
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

(4.39)

Assim, o impacto do autoconsumo no lucro unitário do comercializador será dado por:
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 =
= (𝑇𝐸 − 𝑃𝐸) +
=

(𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )
(𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )
− (𝑇𝐸 − 𝑃𝐸) −
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
(𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )
(𝑇𝐹 − 𝑇𝐴𝑅𝑃𝐶 )
−
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜−𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
)
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜∗𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

= 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑒𝑚 𝑇𝐹 ∗ (

(4.40)

Análise crítica de variáveis e resultados
5.1 Análise do impacto do FV segundo a perspetiva do
consumidor
Tal como já foi referido, quando o consumidor instala um sistema de produção FV para
autoconsumo na sua habitação, deixa de depender apenas da alimentação a partir do
comercializador, o que em quantidades de energia se traduz por uma desagregação do consumo
do cenário Sem Autoconsumo em diversas componentes no cenário Com Autoconsumo, tal como
é possível verificar na figura seguinte.

Figura 5-1: Quantidades de Energia presentes nos cenários Sem Autoconsumo e Com
Autoconsumo
Atendendo aos dados presentes no gráfico, correspondentes a um dos consumidores
incluídos no estudo, com a integração do sistema de produção FV, o consumidor passa a dispor
de uma quantidade de energia autoproduzida. Assim, o Consumo Real do cenário Sem
Autoconsumo passa a estar desagregado no novo cenário em:


Energia autoconsumida;



Consumo Líquido;



Energia Injetada Líquida.
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Naturalmente, esta desagregação apenas existe no intervalo de horas compreendido entre
a hora 5 e a hora 20, onde existe produção fotovoltaica.
Para que fosse possível realizar a análise económica, segundo a perspetiva do consumidor,
foi necessário obter os resultados anuais, a partir das formulações matemáticas dos parâmetros
e indicadores, apresentados em 4.3.1, para diferentes valores de Potência Instalada do sistema
FV. Esta simulação foi realizada partindo do valor de Potência Instalada 0,25 kW, sendo a
incrementação feita pelo mesmo valor numérico, estando simultaneamente a ser gerado o
gráfico dos valores obtidos nos indicadores relacionais entre os dois cenários “Benefício na
Tarifa Equivalente (€/kWh)” e “Lucro do Consumidor (€)”. Estes indicadores exprimem a
poupança do consumidor relativamente aos custos associados a cada cenário.
No cenário Sem Autoconsumo, o custo do consumidor é apenas dado pela fatura paga ao
comercializador pela energia elétrica fornecida, enquanto que no cenário Com Autoconsumo,
o custo que se pretende minimizar passa a integrar, não só a fatura pelo Consumo Líquido
através do comercializador, mas também o custo de produção e o proveito da energia injetada
na Rede (4.20). Ao longo da fase de simulação, à medida que se aumenta a Potência Instalada
do sistema FV, estas variáveis evoluem através de um padrão comum a todos os consumidores,
tal como pode ser visualizado no gráfico seguinte.

Figura 5-2: Exemplo de custos associados à integração de sistemas FV na simulação de
diferentes valores de potência instalada
Como é possível verificar no gráfico anterior, à medida que a Potência Instalada vai sendo
aumentada na simulação, as variáveis do custo do consumidor no cenário Com Autoconsumo
apresentam a seguinte evolução:


Diminuição da Fatura;



Aumento do custo de produção;



Aumento do proveito da injetada.

O custo de produção depende do LCOE e da produção fotovoltaica e, para qualquer
consumidor, irá assumir sempre os mesmos valores em cada Potência Instalada ao longo da
simulação. O mesmo já não acontece com a fatura e com o proveito da injetada, visto que
dependem do perfil de consumo. Como é possível verificar no gráfico da Figura 5-2, o peso da
influência destas componentes no custo para o consumidor no cenário Com Autoconsumo é
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dado, por ordem decrescente, pela poupança na fatura, pelo aumento do custo de produção e,
por último, pelo proveito da injetada.
Assim, sendo o valor da fatura a componente com maior influência no custo do consumidor,
e consequentemente nos indicadores de impacto da integração do FV, atendendo à fórmula
genérica da fatura (4.3), é possível verificar que, para um dado consumidor, uma vez que a
parcela fixa da fatura não se altera, a alteração entre os dois cenários será influenciada pelo
Consumo Líquido que multiplica pelo Termo de Energia, ao longo do período de horas de
produção fotovoltaica. Desta forma, para um mesmo valor de consumo anual, quanto maior for
o consumo no cenário Sem Autoconsumo durante as horas de produção fotovoltaica, maior será
a sua redução no cenário Com autoconsumo e mais vantajoso será o aproveitamento do sistema
FV, pelo que o valor ótimo de Potência Instalada resultante tenderá a ser mais elevado.
O indicador “Lucro do Consumidor” resulta da diferença entre a primeira coluna e cada
uma das restantes colunas correspondentes às diferentes Potências Instaladas do sistema FV
simuladas, cujo máximo representa o valor ótimo que permite uma maior poupança, ou seja,
corresponderá ao custo mínimo para o consumidor no cenário Com Autoconsumo, equivalência
que pode ser verificada pelo valor selecionado nos gráficos da Figura 5-2 e da Figura 5-3.

Figura 5-3: Resultados do indicador Lucro do Consumidor obtidos a partir do consumidor
24 com Plano Base em modalidade Tri-Horária
No caso apresentado nas figuras referidas, por observação pode constatar-se que o valor
ótimo de Potência Instalada é 0,75 kW, o que pode ser corroborado pelos valores numéricos
apresentados na tabela seguinte, correspondendo a uma poupança nos custos do consumidor
de, aproximadamente, 4%.

SAc

CAc

Potência
Instalada (kW)

Custo (€)

0

1 329,15 €

0,25

1 304,74 €

0,5

1 285,37 €

0,75

1 282,46 €

1

1 287,32 €

1,25

1 295,88 €

3,51%

Tabela 1: Resultados do indicador Lucro do Consumidor para o consumidor 24 com Plano
Base em modalidade Tri-Horária
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O outro indicador utilizado, “Benefício na Tarifa Equivalente”, reflete a poupança na Tarifa
Equivalente, ou seja, qual a poupança do consumidor na compra de energia elétrica por cada
unidade de energia.
De forma análoga ao indicador “Lucro do Consumidor” demonstrado anteriormente, pode
ser visualizada graficamente através dos valores dos cenários Sem Autoconsumo e Com
Autoconsumo, como se apresenta na figura seguinte.

Figura 5-4: Resultados da Tarifa Equivalente nos dois cenários obtidos para o consumidor
24 com Plano Base e modalidade Tri-Horária
Para cada valor de Potência Instalada a poupança na tarifa equivalente para o consumidor
é dada pela diferença entre o seu valor no cenário Sem Autoconsumo e Com Autoconsumo
através do indicador “Benefício na Tarifa Equivalente”, cujos valores resultantes se apresentam
na representação gráfica seguinte.

Figura 5-5: Resultados do indicador Benefício na Tarifa Equivalente obtidos a partir do
consumidor 24 no Plano Base em Modalidade Tri-Horária
Estes resultados gráficos podem ser confirmados através dos valores numéricos
apresentados na tabela seguinte, onde se pode verificar que a poupança na tarifa equivalente
proporcionada pela integração do sistema FV corresponde a, aproximadamente 4%.
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Potência
Tarifa equivalente
Instalada (kW)
(€/kWh)
SAc

CAc

0
0,25
0,5
0,75
1
1,25

0,22076
0,21670
0,21349
0,21300
0,21381
0,21523

3,51%

Tabela 2- Resultados do indicador Benefício na Tarifa Equivalente para um dos casos
analisados
Através dos resultados obtidos nos dois indicadores, fica claro que o valor ótimo de Potência
Instalada neste caso é 0,75 kW, valor que permitirá uma maior poupança nos custos do
consumidor, quer em €, quem em €/kWh.
A razão pela qual este valor ótimo correspondente ao máximo do Benefício na Tarifa
Equivalente é o mesmo que para o máximo do Lucro do Consumidor pode ser justificada pelo
facto da fórmula do cálculo do Benefício na Tarifa Equivalente (4.23) utilizar o mesmo
denominador para os dois cenários. Dessa forma, a energia comprada pelo consumidor será
menor, resultando numa poupança no custo total (€), refletida no lucro do consumidor; e no
custo por unidade de energia comprada (€/kWh), havendo benefício na tarifa equivalente, sem
que se altere o Consumo Total, que funciona como referência de comparação dos dois cenários,
o que explica o mesmo valor de Potência Instalada nos dois indicadores.
De seguida é apresentado um caso em que se incluem dois consumidores diferentes e a sua
análise de resultados.

5.1.1 Caso 1 – Valor ótimo de Potência Instalada vs Perfil de consumo no
intervalo de produção fotovoltaica
Atendendo aos resultados obtidos presentes na Tabela 5 em anexo, pode verificar-se que,
com o aumento da Potência Contratada, há uma tendência para o aumento do valor ótimo de
Potência Instalada, o que pode ser explicado, em parte, pela influência do Termo Fixo, que é
mais elevado quanto maior a Potência Contratada, na poupança em fatura do cliente. No
entanto, para o mesmo valor de Potência Contratada, o mesmo raciocínio já não pode ser
utilizado relativamente ao consumo anual, o que pode ser verificado através do valor ótimo de
Potência Instalada correspondente ao lucro máximo dos consumidores 38 e 50, apresentados
na figura seguinte, que têm consumos anuais de 8367 kWh e 6188 kWh, respetivamente.
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Figura 5-6: Evolução do Lucro dos consumidores 38 e 50 com o aumento do valor de
Potência Instalada
Como se pode visualizar através da Figura 5-6 e na Tabela 5, o lucro máximo do consumidor,
proporcionado pela integração do sistema FV, é atingido para uma Potência Instalada mais
baixa no caso do consumidor 38, comparativamente ao consumidor 50. Com base na análise
anterior do gráfico da Figura 5-2, a partir deste resultado pode-se deduzir que o consumidor
50, apesar de ter um consumo anual mais reduzido do que o consumidor 38, apresenta um
maior potencial para beneficiar da energia produzida pelo sistema FV através do autoconsumo,
o que ao nível dos custos se reflete principalmente através da redução do valor da sua fatura,
o que poderá ser explicado pelo perfil de consumo.

Figura 5-7: Análise do consumo anual, em média horária, dos consumidores 38 e 50
Pela análise dos valores da média horária do consumo presentes no gráfico da Figura 5-7,
pode-se concluir que, tendo o consumidor 50 médias de consumo mais elevadas do que o
consumidor 38 no intervalo de horas em que a média de irradiância contribui para uma
produção fotovoltaica significativa, principalmente na segunda metade deste intervalo, o
efeito do autoconsumo na redução da fatura será mais acentuado no consumidor 50
relativamente ao consumidor 38, resultando num valor ótimo de Potência Instalada superior.
Pode-se então concluir que, para um dado consumidor, quanto maior for o consumo no
período de produção fotovoltaica, maior será o valor ótimo de Potência Instalada do sistema
FV que lhe irá permitir reduzir os custos.

5.2 Análise dos resultados segundo a perspetiva do
comercializador
5.2.1 Análise das variáveis envolvidas no cálculo da fatura do consumidor e do
custo para o comercializador
De seguida será apresentada uma análise às variáveis envolvidas na fatura do cliente e no
custo para o comercializador, como forma de clarificar as suas variações antes de se entrar em
consideração com a variável consumo. Esta análise é mais direcionada às tarifas dinâmicas
indexadas, uma vez que apresentam maior variação ao longo do tempo.
Preço da TAR pela Potência Contratada e Termo Fixo
O Termo Fixo da fatura do cliente depende da Potência Contratada por ele escolhida,
presente no seu contrato de fornecimento, e encontra-se pré-estabelecida em todos os Planos
Tarifários, como foi explicado no capítulo de Metodologia. Como forma de analisar a relação
entre a parcela fixa da fatura do cliente e do custo para o comercializador, foi construído o
gráfico que se apresenta a seguir.

Figura 5-8: Relação entre o preço pela Potência Contratada e o Termo Fixo para 6,9kVA
nos diferentes Planos Tarifários utilizados
Como é possível verificar, para todos os Planos Tarifários, o Termo Fixo da fatura do cliente
é superior ao preço da TAR pela Potência Contratada do custo do comercializador, podendo ser
confirmado que o Termo Fixo inclui essa tarifa regulada, uma vez que o comercializador replica
a totalidade da TAR na fatura do cliente, acrescido de uma parcela correspondente à margem
de lucro. Através do mesmo gráfico, é possível constatar que o Termo Fixo apresenta o mesmo
valor nos dois Planos Tarifários de tarifa dinâmica indexada (Flex e Flex MAX).
Preço unitário pela Energia Ativa e Termo de Energia
O preço unitário pela Energia Ativa pago pelo comercializador tem componentes em comum
com o Termo de Energia da fatura do comercializador, no caso das tarifas dinâmicas indexadas.
Uma das componentes é fixa (CGS) e as restantes são variáveis. Estas componentes e a sua
variação são dadas por:
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Preço de Mercado (€/kWh): varia de hora em hora;



perdas (%): variam de 15 em 15 minutos;



Componente da Energia Ativa da TAR (€/kWh): varia com a modalidade tarifária.

Para uma melhor compreensão destes Termos de Energia, segue-se uma análise às suas
componentes variáveis. As componentes Preço de Mercado e perdas foram analisadas em
intervalos horários e/ou mensais, enquanto que para a componente de Energia Ativa da TAR,
foi feita uma análise por modalidade tarifária, uma vez que existem valores estabelecidos,
publicados pela ERSE, para cada uma delas.
Preço de Mercado

Figura 5-9: Média horária do Preço de Mercado anual, no período de Inverno e no período
de Verão em 2015
A variação do preço da energia elétrica está essencialmente relacionada com os custos de
produção, sendo o mercado de eletricidade responsável por refletir esses custos na curva de
oferta e procura, sendo apresentado um preço mais reduzido quando o custo de produção é
mais baixo e um preço mais elevado quando este é mais alto. Assim, durante as horas em que
o consumo dos clientes é mais elevado, é necessário produzir mais, tendo-se que recorrer a
centrais com custos de produção mais caros, ou seja, o preço da oferta sobe e há uma tendência
para o aumento do preço da energia elétrica no mercado. Os picos de consumo típicos ocorrem
às horas de ponta, consideradas no ciclo semanal da ERSE, que se encontram durante as horas
da manhã (das 9h às 12h) e durante algumas horas do período da noite (das 19h às 21h), sendo
este último mais proeminente. Ao longo do ano, período de Verão e período de Inverno, essa
variação nos intervalos referidos pode ser observada através do gráfico da Figura 5-9, que
apresenta a curva da média horária do Preço de Mercado para esses três períodos.
A diferença numérica entre as curvas da média horária do Preço de Mercado no período de
Verão e no período de Inverno está relacionada com o tipo e contribuição das centrais
produtoras, uma vez que cada configuração tem um custo de produção diferente. Através dos
valores da média mensal do Preço de Mercado, presentes no gráfico da Figura 5-10, é possível
verificar novamente esta diferença entre os dois períodos.
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Figura 5-10: Média mensal do Preço de Mercado ao longo do ano 2015
Os dois tipos de centrais renováveis que atualmente têm uma contribuição importante em
Portugal, na produção de energia elétrica e na redução do Preço de Mercado, são as hídricas e
eólicas. De forma a ser possível visualizar o impacto da sua contribuição no Preço de Mercado,
construiu-se um gráfico a partir dos valores de cada tipo de produção que integraram o consumo
em cada mês do ano 2015, disponibilizados pela REN, e a média mensal do Preço de Mercado.

Figura 5-11: Relação entre as médias mensais do consumo por tipo de produção e o
Preço de Mercado
Durante os meses de Verão, designado “período seco”, os níveis de hidraulicidade e
eolicidade são mais reduzidos. Havendo uma menor contribuição destes dois tipos de centrais,
há necessidade de recorrer a centrais com custo de produção mais elevado, nomeadamente
térmicas, para abastecer o consumo, o que irá consequentemente aumentar o Preço de
Mercado, como se pode verificar no gráfico da Figura 5-11.
Com a integração de sistemas FV, em termos horários, os consumidores poderão reduzir
consideravelmente o seu consumo no primeiro intervalo de ponta, coincidente com horas em
que os níveis de irradiância são significativos e a produção FV mais elevada, e reduzir também
o consumo no início do segundo intervalo de ponta, mas de forma pouco notável. Relativamente
à análise mensal, uma vez que os níveis de irradiância e o Preço de Mercado são mais elevados
nos meses de Verão, a energia elétrica disponível para autoconsumo será mais elevada nesse
período, havendo maior oportunidade para reduzir o consumo, o que beneficia o consumidor e
a Rede. Assim, com estas duas reduções de consumo por parte do cliente em horas de ponta,
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espera-se uma redução na primeira parcela do cálculo da fatura do cliente e do custo para o
comercializador, o que fará com que este último sofra uma descida de lucro em €, devido à
diminuição no faturamento, mas beneficie de uma subida no lucro em €/kWh, no período e
intervalos referidos, ganhando mais por cada kWh vendido.
Perdas
Para abastecer o consumo, a energia elétrica tem que percorrer a distância entre o seu
local de produção e o local de entrega através das interligações que integram a Rede de
Transporte e Distribuição. Ao longo do percurso, ocorrem perdas que dependem da quantidade
que circula na linha ou cabo. Em física, o cálculo das perdas é realizado através de uma variação
da Lei de Joule, cuja expressão é:
𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 𝑅 ∗ 𝐼 2 ,

(5.1)

onde:


I: corrente a circular no condutor, em Amperes (A);



R: resistência do condutor, em Ohm (Ω).

Aplicando este conhecimento ao caso da RESP, quando se verifica um aumento de consumo,
haverá um aumento do trânsito de potências a circular nas interligações, aumentando a
corrente que passa no condutor. Desta forma, de acordo com a equação (5.1), pode-se afirmar
que o valor de perdas é proporcional à quantidade de consumo em cada intervalo de tempo.
Através do gráfico da Figura 5-12, que contém a média horária do consumo total e a média
horária do valor de perdas para o dia 10 de dezembro de 2015, é possível verificar esta relação
de proporcionalidade visto que a curva de perdas segue as variações da curva do consumo.
Com o autoconsumo proporcionado pelos sistemas FV, durante as horas de produção é
expetável que haja uma redução do valor de perdas, visto que é requisitada menos energia à
Rede, diminuindo o trânsito de potências a circular na mesma.

Figura 5-12: Relação entre a média horária do consumo e das perdas no dia 10 de
dezembro de 2015
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Preço da TAR pela energia ativa
Esta componente do Termo de Energia depende da modalidade tarifária escolhida pelo
cliente e tem a sua variação indexada aos respetivos períodos horários, de acordo com o que
foi estabelecido pela ERSE em [17]. Serão então apresentadas as médias horárias dos seus
valores anuais, como forma de demonstrar o seu contributo na variação do Termo de Energia
no custo do comercializador e na fatura dos Planos Tarifários de tarifa dinâmica indexada, para
determinados intervalos de tempo.

Figura 5-13: Preço da TAR pela Energia Ativa, em média horária, nas diferentes
modalidades para o ano 2015

Nas modalidades tarifárias Tri-horária e Bi-horária, estas tarifas são do tipo ToU, referida
na secção 2.2.1.2, variando consoante períodos horários longos durante as horas do dia, dia da
semana e estação do ano, pelo que, sendo a representação presente na Figura 5-13 uma média
horária, apresenta valores diferentes em cada hora. Quando o consumo aumenta
significativamente, torna-se necessário produzir e entregar mais energia, sendo esta veiculada
através da Rede de Transporte e/ou da Rede de Distribuição e cobrada a sua utilização e gestão
de operações consoante o volume de consumo, como forma de enviar um sinal de preço ao
consumidor para o motivar a reduzir o consumo. A partir da comparação da média desta tarifa
nas modalidades Tri-horária e Bi-horária da Figura 5-13 e da média de preço de Mercado da
Figura 5-9, pode-se concluir que as suas variações apresentam alguma semelhança nos períodos
em que ocorrem, o que pode ser explicado pela coincidência temporal do volume de consumo.
Relativamente à modalidade Simples, a sua tarifa é do tipo flat, pelo que apresenta um
valor constante ao longo de todos os períodos discriminados pelas restantes modalidades.
Comparando os seus valores com as restantes modalidades, é possível verificar que a Simples
assume um valor mais elevado durante as horas de vazio e mais baixo durante as horas de
ponta, pelo que se concluir que é dada por um valor médio fixo entre esses dois extremos. De
qualquer forma, este não permite refletir de forma adequada os custos da utilização e gestão
das Redes de Transporte e Distribuição.
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5.2.2 Análise ao Impacto do Autoconsumo no Lucro do comercializador (€)
Lucro do comercializador (€)
A partir da equação (4.37) do lucro do comercializador em cada cenário, presente na secção
4.3.3, sabe-se que o resultado da segunda parcela é sempre positivo, dependendo do Plano
Tarifário e da Potência Contratada em utilização. Assim sendo, haverão três situações possíveis
para o sinal do Lucro do comercializador:


Quando o valor do Lucro em Termo de Energia é positivo, o Lucro do
comercializador será positivo, contribuindo a segunda parcela para aumentar o seu
valor numérico;



Quando o valor do Lucro em Termo de Energia é negativo:
o

Caso o módulo da primeira parcela seja inferior ao valor da segunda
parcela, o lucro do comercializador será positivo;

o

Caso o módulo da primeira parcela seja superior ao valor da segunda
parcela, o lucro do comercializador será negativo;

Isto significa que, quando o Lucro em Termo de Energia (Lucro em TE) é negativo, não é
possível determinar o sinal do Lucro do comercializador com exatidão, sem que se tenha em
consideração o perfil de consumo e o Termo Fixo.
Impacto do Autoconsumo no Lucro do comercializador (€)
Como é possível compreender através da equação (4.38) da secção 4.3.3, o impacto do
autoconsumo no lucro do comercializador depende do Lucro em Termo de Energia e da
diferença entre o consumo fornecido ao cliente nos cenários Com Autoconsumo e Sem
Autoconsumo. Uma vez que o sistema FV será responsável por diminuir o consumo, sabe-se à
partida que o resultado desta última diferença será sempre negativo. Assim, em todos os casos,
para cada intervalo de 15 minutos, o impacto do autoconsumo no lucro do comercializador
será:


Positivo, caso o Lucro em Termo de Energia seja negativo;



Negativo, caso o Lucro em Termo de Energia seja positivo.

Para cada consumidor, esta diferença entre o Consumo Líquido e o Consumo Total depende,
do perfil de consumo e do valor ótimo de Potência Instalada do sistema FV.
Havendo esta dependência do Lucro em Termo de Energia, pode-se deduzir que a
abordagem ao Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador deverá ser feita através
das modalidades tarifárias dos Planos Tarifários utilizados.

5.2.2.1

Análise ao Lucro do comercializador em Termo de Energia nos diferentes Planos e
modalidades tarifárias

De acordo com o que foi referido na secção anterior, através da análise do Lucro do
comercializador em Termo de Energia é possível verificar, em cada intervalo, se o Impacto do
Autoconsumo no Lucro do Comercializador é positivo ou negativo nas diferentes modalidades
dos Planos Tarifários utilizados. Para cada uma delas é apresentado de seguida o lucro em
Termo de Energia em média horária e mensal, como forma de perceber se o impacto do
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autoconsumo é favorável ou não, segundo esses intervalos. Nesta análise são também
apresentadas as médias horárias e mensais da irradiância, uma vez que o grau de impacto do
autoconsumo no lucro do comercializador depende, também, da energia produzida pelo
sistema FV integrado.
Note-se que, na média horária os níveis de irradiância que permitem produção fotovoltaica
se encontram apenas no intervalo das 5h às 20h, inclusive, pelo que o impacto do autoconsumo
no lucro do comercializador será nulo nas restantes horas, onde o consumo do cliente é apenas
abastecido através do comercializador nos dois cenários. No caso da média mensal, os níveis
de irradiância exercem a sua influência sobre o resultado do impacto em todos os meses,
dependendo do seu valor, mas com mais intensidade no período de Verão.
Plano Base

Figura 5-14: Relação entre a média horária do lucro em Termo de Energia e da irradiância
nas diferentes modalidades do Plano Base

A partir do gráfico da Figura 5-14, é possível verificar que em modalidade Tri-horária a
média do Lucro em Termo de Energia só é negativa ao longo das horas 19 e 20, pelo que será
expetável que o Lucro do comercializador, nos dois cenários, seja positivo e mais favorável
relativamente às restantes modalidades tarifárias. No caso das modalidades Bi-horária e
Simples, a média do Lucro em Termo de Energia apresenta-se negativa ao longo de várias horas,
pelo que não é possível, à priori, concluir com certeza se o Lucro no cenário Com Autoconsumo
será favorável ou desfavorável nesses intervalos. Pode-se apenas concluir que o lucro no
cenário Com Autoconsumo continuará a ser inferior na modalidade Bi-horária, uma vez que esta
apresenta nesse período valores médios negativos em módulo mais elevados comparativamente
à Simples.
Relativamente ao Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador, através da análise
do gráfico da Figura 5-14 , pode-se concluir que este será mais prejudicial na modalidade TriHorária, visto que a média do Lucro em Termo de Energia é positiva em todas as horas de
produção fotovoltaica, exceto ao longo das horas 19 e 20. Dentro do intervalo de produção, ao
longo das horas em que a média do Lucro em Termo de Energia se apresenta negativa, o
Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador será positivo. Visto que essa média
negativa é mais frequente e com valores maiores na modalidade Bi-Horária, esta será a
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modalidade em que o impacto será mais favorável no lucro do comercializador, através da
redução do prejuízo.
Estes efeitos podem ser comprovados nas tabelas dos resultados do lucro anual em €
(Tabela 6) e da média horária do Impacto do Autoconsumo no Lucro Comercializador (€)
(Tabela 9).

Figura 5-15: Relação entre a média mensal do lucro em Termo de Energia e da irradiância
nas diferentes modalidades do Plano Base
Tendo em conta a análise horária anterior, através das médias mensais do Lucro em Termo
de Energia, presentes no gráfico da Figura 5-15, pode-se também concluir que a modalidade
Tri-horária é aquela que apresenta um maior lucro, prevendo-se sobre ele um maior impacto
negativo do autoconsumo. Globalmente, para as diferentes modalidades, verifica-se que no
período de Verão, onde o Preço de Mercado é mais elevado, a média do Lucro em Termo de
Energia apresenta um decréscimo. Isto ocorre porque, sendo este um Plano Tarifário de tarifa
dinâmica em períodos horários longos (modalidades Tri-horária e Bi-horária) e fixa (modalidade
Simples), o valor do Termo de Energia da fatura do cliente mantem-se ao longo de todo o ano,
pelo que em alguns meses, nomeadamente no período de Verão, esse Termo de Energia
requisitado ao cliente não é suficiente para ultrapassar o preço unitário da energia do
comercializador, resultando num lucro em Termo de Energia negativo. É novamente possível
constatar que a modalidade Bi-Horária apresenta uma maior tendência para proporcionar lucros
mais baixos relativamente à modalidade Simples.
Com a integração de tecnologia fotovoltaica para autoconsumo pelo cliente, é possível
prever um impacto no lucro do comercializador mais favorável na modalidade Bi-Horária
relativamente às restantes, sendo, pelo contrário, a modalidade Tri-horária a mais afetada por
esta integração.
Estas conclusões podem ser confirmadas nos resultados da Tabela 12 em anexo.
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Plano Flex

Figura 5-16: Relação entre a média horária do lucro em Termo de Energia e da
irradiância nas diferentes modalidades tarifárias do Plano Flex
No Plano Flex, como explicado na secção 4.2.1.2, o Termo de Energia do cliente, tal como
o preço unitário da Energia Ativa do comercializador, está indexado ao Preço de Mercado,
havendo uma divergência entre esses valores provocada pelo spread alocado ao cliente, que
constitui o seu Lucro em Termo de energia, resultando nos valores apresentados no gráfico
anterior. Nas modalidades em que há distinção de períodos horários, Tri-Horário e Bi-Horário,
o valor de spread alocado ao cliente é inverso ao Preço de Mercado em termos de proporção,
ou seja, em períodos em que o Preço de Mercado é elevado, o Lucro em Termo de Energia
assume um valor reduzido e vice-versa, como é possível concluir através da comparação dos
gráficos da Figura 5-16 e atendendo à Figura 5-9. Pode-se então concluir que o lucro do
comercializador, em todas as modalidades tarifárias, é positivo.
Desta forma, relativamente ao impacto do autoconsumo no lucro do comercializador, este
terá um efeito adverso em todas as modalidades, como se pode confirmar na Tabela 7 e na
Tabela 10.

Figura 5-17: Relação entre a média mensal do lucro em Termo de Energia e da irradiância
nas diferentes modalidades do Plano Flex
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Através da análise do gráfico da Figura 5-17, é possível verificar que na modalidade TriHorária o spread no período de Verão é ligeiramente superior relativamente ao período de
Inverno. Isto pode ser explicado pelo facto de existirem, durante os dias da semana, dois
intervalos de horas de ponta no Inverno (das 9:30 às 12h e das 18:30 às 21h) e apenas um no
período de Verão (das 9:15 às 12:15). O segundo intervalo de ponta do período de Inverno passa
a fazer parte do intervalo de horas de cheia no período de Verão, como se pode confirmar no
ciclo semanal estabelecido pela ERSE em [18]. Assim, e como nesta modalidade tarifária o
spread em horas de cheia é superior ao das horas de vazio, há um aumento na média mensal
do lucro do comercializador em Termo de Energia no período de Verão, embora não muito
significativo. Pode-se também concluir, através da observação da Figura 5-17 e Figura 5-16,
que a modalidade Bi-Horária é aquela que apresenta um lucro em termo de energia mais
reduzido comparativamente às restantes.
Note-se que, apesar de haver uma distinção de períodos horários na modalidade Tri-Horária
refletida no spread, tal como já foi explicado, as suas médias mensais de lucro em termo de
energia não apresentam uma grande diferença relativamente às mesmas para a modalidade
Simples, onde o spread assume sempre o mesmo valor. Assim, a influência do perfil de consumo
em períodos mensais, funcionará como fator distintivo entre as duas modalidades,
determinando qual a que permite obter uma média mensal de lucro mais elevada.
Em relação à integração de tecnologia fotovoltaica pelo cliente, esta será prejudicial para
a média em Termo de energia ao longo de todos os meses do ano, especialmente durante os
meses de Verão em que o seu efeito será mais acentuado (Tabela 13).
Através dos resultados presentes na Tabela 7 e na Tabela 13, é possível concluir que neste
Plano Tarifário, o impacto do autoconsumo é negativo em todas as modalidades tarifárias. Este
impacto no lucro é tanto mais negativo quanto maior for a Potência Contratada do cliente e
quanto maior a coincidência do perfil de consumo com as horas e meses de maior produção.
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Plano Flex MAX
Devido à notável diferença entre os valores da média horária do lucro em Termo de Energia
entre a modalidade Tri-horária e as restantes, os seus gráficos serão apresentados em separado
para uma melhor visualização e análise das diferentes modalidades.

Figura 5-18: Relação entre a média horária do lucro em Termo de Energia na modalidade
Tri-horária do Plano Flex Max e da irradiância

Figura 5-19: Relação entre a média horária do lucro em Termo de Energia, nas
modalidades Bi-horária e Simples, do Plano Flex Max e da irradiância
Neste Plano Tarifário, o Termo de Energia do cliente é calculado da mesma forma que no
Plano Flex, mas limitado por uma restrição, tal como explicado na secção 4.2.1.3, o que terá
um forte impacto no lucro, principalmente em horas em que o Preço de Mercado é mais
elevado. O efeito desta restrição tem uma grande influência negativa na modalidade Trihorária, onde no primeiro período de horas de ponta a média do lucro em Termo de Energia
apresenta valores negativos que, em módulo, são superiores a qualquer valor médio das horas
de ganho, cujo impacto resultará num lucro anual tendencialmente negativo nas horas 9, 10 e
11. Este lucro terá valores mais aceitáveis para clientes cujo consumo esteja mais concentrado
nas horas da madrugada (vazio) e mais contidos em horas de ponta.
Nas restantes modalidades, presentes no gráfico da Figura 5-19, é possível verificar que a
média do lucro em Termo de Energia se apresenta negativa ao longo de várias horas, mas com
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valores razoáveis, não permitindo, no entanto, estimar à priori com muita precisão se o lucro
é negativo ou positivo. Comparando as duas modalidades, pode-se prever que a Simples irá
apresentar melhores valores de lucro, uma vez que a média do Lucro em Termo de Energia é
positiva durante mais horas e, naquelas em que é negativa, o seu valor é mais reduzido.
Em relação ao impacto do autoconsumo no lucro do comercializador, dada a configuração
da modalidade Tri-horária já referida, pode-se concluir que será positiva, principalmente no
primeiro período de horas de ponta, uma vez que nesse intervalo os níveis de irradiância têm
valores significativos. Nas restantes modalidades, haverá um maior número de horas onde o
impacto do autoconsumo será favorável ao lucro do comercializador, uma vez que a média do
lucro em Termo de Energia se apresenta negativa ao longo de várias horas dentro do intervalo
de produção fotovoltaica. Visto que na modalidade Bi-horária esse lucro em Termo de Energia
negativo assume valores mais elevados, em módulo, a redução de consumo apresentará um
impacto positivo mais considerável.
Os efeitos expetáveis descritos a partir desta análise horária e anual, podem ser
corroborados respetivamente pelos resultados presentes na Tabela 11 e Tabela 8.

Figura 5-20: Relação entre a média mensal do lucro em Termo de Energia e da irradiância
nas diferentes modalidades do Plano Flex Max

Através da análise da média mensal do lucro em Termo de Energia, pode-se confirmar a
tendência para o lucro negativo da modalidade Tri-horária. É também possível comprovar que
os valores da média de lucro em Termo de Energia são mais favoráveis na modalidade Simples
do que na Bi-Horária, refletindo-se na sua diferença quantitativa do valor do lucro anual.
Através da Figura 5-20, é possível constatar que a modalidade tarifária onde o impacto do
autoconsumo no lucro anual se fará notar de forma mais favorável será a Tri-horária (Tabela
8), uma vez que havendo prejuízo em todos os meses, o autoconsumo terá constantemente o
efeito de reduzi-lo. Nas restantes modalidades tarifárias, este impacto positivo também se
revelará, sendo mais acentuado nos meses de Verão, como se pode verificar na Tabela 14.
Note-se que a média horária do lucro em Termo de Energia nas modalidades Bi-horária e
Simples para os Planos Base e Flex Max apresentam uma forma muito semelhante, embora
sejam planos de tipo de tarifa diferente, apresentando o Flex Max valores em módulo mais
reduzidos do que o Base. No entanto, atendendo à análise do Termo Fixo nos diferentes Planos
Tarifários, a influência da segunda parcela da equação do Lucro (4.37) será maior no Plano
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Base do que no Flex Max, o que justifica o facto dos valores anuais do lucro obtidos no estudo
terem sido mais favoráveis no Plano Base do que no Plano Flex Max, nas modalidades Bi-horária
e Simples.
Relativamente ao Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador, uma vez que só
depende do Lucro em Termo de energia e do consumo, para o mesmo consumo e mesma
produção fotovoltaica, este impacto será maior no Plano Flex Max relativamente ao Plano Base.
Essa diferença pode ser confirmada de forma mais concreta através da diferença entre os
resultados anuais entre estes dois planos (Tabela 6 e Tabela 8).
Após esta análise é possível concluir que na maioria das modalidades dos Planos Tarifários
a previsão do lucro do comercializador em sinal é difícil de prever, sem que haja aplicação do
consumo e do Termo Fixo, uma vez que a média do lucro em termo de energia apresenta vários
períodos em que é negativa.
No entanto, a análise da média do Lucro em Termo de Energia permite determinar, com
alguma precisão, os períodos em que o impacto do autoconsumo será favorável ou desfavorável
ao lucro. Esta precisão é tanto mais elevada quanto maiores os níveis de irradiância, uma vez
que a redução será mais elevada devido ao autoconsumo, sendo o seu efeito refletido nos
valores da média de forma mais efetiva.

5.2.2.2

Impacto geral do Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€)

Analisando agora os resultados gerais do impacto do autoconsumo no lucro, é possível
visualizar a influência do valor ótimo de Potência Instalada e do perfil de consumo de cada
consumidor.
Através da fórmula da produção fotovoltaica (4.12), é possível deduzir que quanto maior
for o valor da irradiância, ou utilização da potência de pico, maior será o valor dessa produção.
Uma vez que a produção fotovoltaica é utilizada pelo consumidor para autoconsumo, quanto
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Figura 5-21: Relação entre a média horária do Impacto do Autoconsumo no Lucro e do
lucro em Termo de Energia em média horária
Por observação do gráfico anterior, e de acordo com fórmula (4.38) do Impacto do
Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€), é possível verificar que, dentro do intervalo de
horas de produção fotovoltaica em todos os consumidores, existe uma relação de
proporcionalidade simétrica entre a forma da curva de Impacto do Autoconsumo no Lucro e a
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forma da curva do lucro em Termo de Energia. A amplitude das curvas de impacto do
autoconsumo dos diferentes consumidores apresenta valores diferentes para cada hora dentro
do intervalo de produção fotovoltaica, uma vez que é influenciada pelo seu perfil de consumo
e pelo valor ótimo de Potência Instalada do sistema FV.
No caso da análise mensal, a mesma relação de proporcionalidade simétrica pode ser
observada, com maior incidência nos meses de junho, julho e agosto, mas principalmente no
mês de julho, onde há coincidência entre o pico de produção fotovoltaica e o valor máximo do
Preço de Mercado. Para que fosse possível visualizar esta relação de forma mais intuitiva,
utilizaram-se os resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro dos vários consumidores no
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Figura 5-22: Relação entre a média mensal do impacto do autoconsumo no lucro e do
lucro em Termo de Energia em média mensal
Tal como é possível verificar na Figura 5-22, o impacto do autoconsumo no lucro
proporcionado pelos vários consumidores é diferente, devendo-se isto aos fatores de influência
já referidos na análise horária.
Assim, pode-se concluir que, para o mesmo consumidor, o impacto será diferente nas três
modalidades tarifárias (devido à influência do Lucro em Termo de Energia) e entre
consumidores diferentes, o impacto será diferente devido à influência do seu perfil de consumo
e valor ótimo de Potência Instalada do sistema FV, que será tanto maior quanto maior for a
Potência Instalada do sistema FV.
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Caso 2 – Influência do perfil de consumo e Potência Instalada no impacto do
autoconsumo no lucro do comercializador (€)

Neste caso serão analisados resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro do
Comercializador em média horária e média mensal para os mesmos consumidores utilizados no
caso apresentado na análise económica segundo a perspetiva do consumidor. Relembre-se que
o consumidor 50 dispõe de um sistema FV com Potência Instalada superior e consumo anual
inferior relativamente ao consumidor 38.

Figura 5-23: Comparação da média horária do impacto do autoconsumo no lucro do
comercializador (€) no caso dos consumidores 38 e 50
Como é possível verificar a partir do gráfico anterior, principalmente ao longo do intervalo
de horas de maior produção fotovoltaica, o Impacto do Autoconsumo no Lucro do
Comercializador é superior para o caso do consumidor 50, comparativamente ao caso do
consumidor 38.
Esta diferença no Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador também pode ser
verificada como sendo mais favorável no caso do consumidor 50, durante o período de Verão
em que há maior produção fotovoltaica através do gráfico seguinte.

Figura 5-24: Comparação da média mensal do impacto do autoconsumo no lucro do
comercializador (€) no caso dos consumidores 38 e 50
Como seria de esperar, um valor mais elevado de Potência Instalada do sistema FV aliado
a um maior consumo durante as horas de produção fotovoltaica resulta num impacto mais
favorável do autoconsumo no lucro do comercializador.
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5.2.2.4

Melhor Caso do impacto do autoconsumo no Lucro em €

De acordo com a equação do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador, esse
impacto depende do lucro em Termo de Energia e da diferença entre o Consumo Líquido e o
Consumo Total. Na análise do impacto geral do autoconsumo no lucro, foi possível verificar
graficamente a relação de proporcionalidade simétrica entre as curvas do impacto do
autoconsumo no lucro do comercializador e a curva do lucro em Termo de Energia do Plano
Tarifário em utilização. Nesses gráficos, e a partir dos restantes resultados obtidos no estudo,
constatou-se que o impacto em cada modalidade de cada Plano Tarifário é tanto maior quanto
maior a Potência Instalada do sistema FV do consumidor. Aquando do estudo sob a perspetiva
do consumidor, o consumidor 55 apresentou, em todas as modalidades de todos os Planos
Tarifários, os valores ótimos de Potência Instalada mais elevados, pelo que os resultados do
impacto do autoconsumo no lucro do comercializador foram mais pronunciados neste
consumidor. Este consumidor, de entre os selecionados para o estudo, é também aquele com
o maior valor de consumo anual (12204 kWh).
Através da análise do lucro em Termo de Energia, foi possível verificar que, entre todas as
modalidades dos Planos Tarifários, a modalidade Tri-Horária do Plano Flex Max é aquela onde
se apresentam os períodos com valor em módulo mais elevados. Assim, dada a elevada Potência
Instalada do sistema FV do consumidor 55, é expectável que haja um maior Impacto do
Autoconsumo no Lucro, a qual pode ser visualizada no gráfico seguinte.

Figura 5-25: Média horária do impacto do autoconsumo no lucro do comercializador no
caso do consumidor 55 em modalidade Tri-horária do Plano Flex Max
A partir deste gráfico, é possível verificar que o autoconsumo foi mais pronunciado nas
horas onde o lucro em Termo de energia apresenta valores, em módulo, mais significativos.
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Figura 5-26: Média horária do lucro do comercializador no cenário Sem Autoconsumo e
Com Autoconsumo, no caso do consumidor 55
Através do gráfico anterior, pode comprovar-se que o Impacto do Autoconsumo é
proporcional ao valor em módulo do lucro em Termo de Energia, visto que, durante as horas 9,
10 e 11, onde esse módulo é mais significativo, há uma maior redução do prejuízo do
comercializador, e durante os períodos em que o lucro em Termo de Energia é positivo e o
módulo é mais reduzido, sendo a diminuição do lucro mais suave.
A partir da análise do impacto do autoconsumo no lucro do comercializador em média
mensal, pode-se concluir que é mais favorável nos meses do período de Verão, uma vez que o
Preço de Mercado é mais elevado e a redução de consumo ao longo do intervalo de ponta, onde
o lucro em Termo de Energia é negativo, será benéfico no balanço da faturação do
comercializador.

Figura 5-27: Média mensal do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador no
caso do consumidor 55 em modalidade Tri-horária do Plano Flex Max
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5.2.3 Análise ao Impacto do
Comercializador (€/kWh)

Autoconsumo

no

Lucro

unitário

do

Lucro unitário do comercializador (€/kWh)
Analisando a fórmula do lucro unitário do comercializador (4.39), presente na secção 4.3.3,
pode ver-se que a influência do consumo é exercida sobre o valor do lucro em Termo Fixo, na
segunda parcela. Como já foi referido, o lucro em Termo Fixo é sempre positivo. Assim, de
uma forma geral:


Quando o Lucro em Termo de Energia é positivo, o lucro será positivo;



Quando o Lucro em Termo de Energia é negativo:
o

Caso a primeira parcela, em módulo, seja superior ao valor da segunda
parcela, o lucro será negativo;

o

Caso a primeira parcela, em módulo, seja inferior ao valor da segunda
parcela, o lucro será positivo;

Impacto do autoconsumo no Lucro unitário do comercializador (€/kWh)
Atendendo agora às equações (4.32) e (4.34) da secção 4.3.2, na análise anual os períodos
em que o autoconsumo é suficiente para abastecer o consumo são automaticamente excluídos
do cálculo, uma vez que o valor do Consumo Total Líquido do cenário Com Autoconsumo resulta
do somatório de todos os intervalos de 15 minutos em que o consumidor é abastecido total ou
parcialmente pela rede.
No entanto, através da análise por médias, o mesmo já não é aplicável, visto que nos
períodos em que o autoconsumo é suficiente para abastecer o consumidor, os denominadores
da equação (4.39), no cenário Com Autoconsumo, e da equação (4.40), do impacto do
autoconsumo, serão nulos, o que torna o cálculo da média matematicamente impraticável.
Assim sendo, nessas situações, considerou-se na análise por médias que o valor do lucro unitário
no cenário Com Autoconsumo e o Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do
Comercializador seriam zero, evidenciando assim os períodos onde existe uma redução parcial
de Consumo Líquido. Desta forma, em cada intervalo, independentemente do lucro unitário no
cenário Sem Autoconsumo ser positivo ou negativo, o Impacto do Autoconsumo no Lucro
unitário do Comercializador será sempre positivo, revelando o aumento do ganho por cada kWh
vendido, resultante da redução parcial do consumo causada pela utilização da energia
autoproduzida do sistema FV instalado.
Atendendo à equação (4.40) e sabendo que para o mesmo Plano Tarifário o Lucro em Termo
Fixo é o mesmo, pode-se concluir que o valor do Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do
Comercializador, para o mesmo consumidor num dado Plano Tarifário, não depende da
modalidade tarifária, mas sim da Potência Instalada do seu sistema FV e do seu perfil de
consumo.
Serão de seguida apresentados alguns casos, como forma de esclarecer as variáveis de
influência do Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do Comercializador.
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CASO 3 – Influência da mesma Potência Instalada em modalidades tarifárias diferentes
no Lucro unitário do Comercializador

Consumidor 38 (10,35 kVA)
Plano Flex Max
modalidade tarifária

Tri-Horária

Bi-Horária

Potência instalada Sistema
FV

1,25

1,25

Tabela 3: Potência Instalada do comercializador 38 nas diferentes modalidades tarifárias
utilizando o Plano Flex Max

Figura 5-28: Média horária do Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do
Comercializador em modalidades com a mesma Potência Instalada utilizando o Plano Flex
Max
Na Tabela 3 e na Figura 5-28, é apresentado o caso do consumidor 38, utilizando o Plano
Flex Max em modalidades diferentes com Potência Instalada do sistema FV iguais.
Como é possível verificar no gráfico, a média horária do Impacto do Autoconsumo no Lucro
unitário do Comercializador assume o mesmo valor, o que pode ser explicado atendendo à
equação (4.40). Neste caso, visto que o Plano Tarifário utilizado é o mesmo, o Lucro em Termo
Fixo não varia entre as duas modalidades. Assim, a influência no resultado do Impacto do
Autoconsumo no Lucro unitário do Comercializador será provocada pelo quociente presente na
equação e, visto que a Potência Instalada nas duas modalidades é a mesma, tanto a redução
parcial de consumo do seu numerador, como a multiplicação do Consumo Real pelo Consumo
Líquido apresentarão os mesmos valores nos dois casos, como pode ser confirmado na Figura
5-29.
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Figura 5-29: Média horária dos valores do quociente da equação (4.40) em duas
modalidades diferentes com a mesma Potência Instalada

5.2.3.2

CASO 4 – Influência do Plano Tarifário escolhido no Impacto do Autoconsumo no Lucro
unitário do Comercializador

Na análise deste caso, o lucro em Termo Fixo, presente na equação (4.40) será diferente,
pelo que será realizada uma análise prévia ao mesmo.

Figura 5-30: Lucro horário do comercializador em Termo Fixo nos diferentes Planos
Tarifários
Através do gráfico, é possível verificar que, para a mesma Potência Contratada, o Lucro em
Termo Fixo é diferente entre o Plano com tarifa fixa de períodos horários longos (Plano Base)
e os planos com tarifa dinâmica indexada (Plano Flex e Plano Flex Max), sendo maior no
primeiro.
Para que seja possível verificar o impacto desta diferença no lucro unitário do
comercializador, será analisado o caso do consumidor 40, de Potência Contratada 6,9 kVA,
utilizando os Planos Tarifários Base e Flex Max na modalidade tarifária Simples, onde o
resultado do valor ótimo de Potência Instalada foi o mesmo.
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Consumidor 40 (6,9kVA)
modalidade simples
Plano Tarifário

Base

Flex Max

Potência instalada Sistema FV
0,5
0,5
Tabela 4: Potência Instalada do sistema FV do consumidor 40 na modalidade Simples,
utilizando o Plano Base e Plano Flex Max

Figura 5-31: Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do Comercializador em
modalidade Simples, utilizando os Planos Base e Flex Max
Neste caso, o quociente da equação (4.40) será o mesmo, variando o lucro em Termo Fixo.
Através do gráfico anterior, é possível verificar que a média do impacto do autoconsumo é mais
favorável ao lucro unitário do comercializador no Plano Base, devido ao lucro em Termo Fixo
ser maior neste Plano Tarifário, como foi confirmado na Figura 5-30.
Tal como neste caso, através da análise das tabelas de resultados obtidos em média horária,
é possível verificar que este impacto é sempre superior no plano de tarifa fixa para períodos
horários longos relativamente aos planos de tarifa dinâmica indexada.

5.2.3.3

Melhor caso em média horária do Impacto no Lucro unitário do Comercializador
(€/kWh)

Sabendo agora que o impacto do autoconsumo é mais favorável ao lucro no Plano Base,
devido à influência do Termo Fixo, será apresentado o melhor caso utilizando esse Plano.
Dos consumidores utilizados no estudo, o consumidor 35 apresenta o menor valor de
consumo anual (2374,6 kWh) e, ao longo da simulação nos diferentes Planos Tarifários,
apresentou o valor ótimo de Potência Instalada de 0,25 kW em todas as modalidades tarifárias.
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Visto que o Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do Comercializador tem uma relação
inversamente proporcional entre o Preço de Mercado e a redução de consumo, foi construído
o gráfico relacional entre essas variáveis.
Preço de Mercado vs Redução de Consumo
(média horária)
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Figura 5-33: Relação entre a média horária do preço de mercado no caso do consumidor 35
no Plano Base

Figura 5-32: Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do Comercializador no caso do
consumidor 35 utilizando o Plano Base
Como é possível verificar, com a utilização do sistema FV, haverá uma redução de consumo
fornecido pelo comercializador ao consumidor 35. Tendo em conta a relação do lucro unitário
entre o preço e a quantidade de energia, é possível verificar que a maior redução de consumo
ocorre na hora 12, pelo que o maior impacto do autoconsumo no lucro unitário do
comercializador também se verificou nessa hora. Isto significa que neste caso a redução de
consumo foi ideal, na medida em que ocorreu numa hora em que o Preço de Mercado é elevado,
beneficiando, por um lado o consumidor que vê uma redução na fatura numa “hora cara”, e
por outro lado o comercializador que deixa de ter que comprar energia ao Mercado a um custo
elevado, o que contribui para um aumento no Lucro por unidade de energia vendida.
O facto do melhor caso obtido ter sido o consumidor com menor consumo anual e menor
Potência Instalada, corrobora a teoria de que o autoconsumo se apresenta favorável devido à
redução de consumo, desde que essa redução seja parcial, isto é, com menor Potência Instalada
é mais fácil garantir que o consumidor terá menos intervalos em que o seu consumo é
exclusivamente abastecido por autoconsumo, situação essa que é prejudicial ao lucro do
comercializador. Atendendo ao resultado obtido, este caso mostrou-se ideal, devido ao perfil
e à Potência Instalada do sistema FV deste consumidor em análise, uma vez que durante as
horas em que o Preço de Mercado e a produção fotovoltaica se apresentam elevados, este reduz
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o seu consumo alimentando-se da energia autoproduzida, e quando o Preço de Mercado é mais
baixo e a produção fotovoltaica começa a diminuir, nota-se uma subida no seu perfil de
consumo, tendo que recorrer ao consumidor para suprir essa crescente necessidade de energia
elétrica.

Conclusão
No estudo realizado nesta Dissertação, foi feita uma abordagem a um cenário em que vários
consumidores dispõem de pequenas unidades de produção fotovoltaica para autoconsumo.
Estes consumidores têm contrato de fornecimento de energia elétrica com um comercializador
em operação no Mercado Liberalizado, a Energia Simples. Foram utilizados alguns dos seus
Planos Tarifários, em diferentes modalidades tarifárias, para a simulação e posterior análise
do impacto do autoconsumo no seu lucro, na vertente de faturação e de ganho por unidade de
energia vendida.
A primeira fase do estudo recaiu sobre a simulação do valor ótimo de Potência Instalada do
sistema FV a integrar na instalação elétrica do consumidor, de acordo com a sua poupança na
fatura e na tarifa equivalente. Ao analisar os resultados para os diferentes consumidores foi
possível concluir que:


O valor ótimo de Potência Instalada é tipicamente superior em consumidores com
Potência Contratada mais elevada;



Para a mesma Potência Contratada, o valor ótimo de Potência Instalada assume
valores mais elevados em consumidores cujo perfil de consumo seja mais
pronunciado durante o intervalo de produção fotovoltaica.

Posteriormente, foi realizada a análise comparativa dos cenários Sem Autoconsumo e Com
Autoconsumo, segundo a perspetiva do comercializador, através da simulação do lucro em
faturação e ganho por unidade de energia vendida nos diferentes Planos Tarifários, com o
objetivo de se perceber o impacto do autoconsumo no seu balanço económico.
Relativamente ao Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador em faturação,
verificou-se através de abordagem matemática que este depende do lucro do comercializador
com o Termo de Energia da fatura do cliente e da redução de consumo provocada pelo sistema
FV. Através da análise gráfica por média horária e mensal dos resultados obtidos foi encontrado
um padrão geral a todos os casos, dado pela relação de proporcionalidade simétrica entre o
Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador e o lucro do comercializador com o
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Termo de Energia. Desta forma, relativamente ao impacto do autoconsumo no lucro em
faturação, foi possível concluir que:


depende da modalidade tarifária de cada Plano Tarifário;



depende da Potência Instalada do sistema FV e perfil de consumo do cliente;



apresenta-se favorável em períodos em que o comercializador está a perder valor
económico pela energia que vende, como é o caso do Plano Flex Max analisado em
modalidade Tri-horária, resultando numa compensação positiva através da diminuição
do prejuízo;



é prejudicial em períodos em que a faturação se apresenta positiva no cenário Sem
Autoconsumo, sendo o caso mais notável o das tarifas puramente indexadas com
spread, como é o caso do Plano Flex analisado;



maior grau de impacto nos meses de Verão, onde a produção fotovoltaica e o Preço de
Mercado são maiores.

Em relação ao Impacto do Autoconsumo no Lucro unitário do Comercializador, este
apresenta-se sempre positivo quando a redução induzida pela produção fotovoltaica é parcial,
apresentando-se prejudicial quando essa redução é total. Quando a redução é parcial o
comercializador vende menos energia, mas tem um maior proveito económico por cada unidade
de energia vendida. Através de abordagem matemática, concluiu-se que este impacto depende
do Lucro em Termo Fixo da fatura do cliente e de uma relação entre a quantidade de energia
vendida ao mesmo nos dois cenários. Desta forma, relativamente ao Impacto do Autoconsumo
no Lucro por unidade de energia do Comercializador, pode dizer-se que:


depende do Plano Tarifário, apresentando-se mais favorável no Plano Base onde o lucro
com o Termo Fixo da fatura do cliente é maior;



em modalidades tarifárias diferentes apresenta o mesmo valor de impacto quando a
Potência instalada é igual;



apresenta-se mais favorável quando a redução parcial de consumo é verificada em
períodos onde o preço de Mercado é mais elevado.

Visto que os resultados do impacto do autoconsumo são diferentes nas duas vertentes do
lucro do comercializador estudadas, pode-se concluir que a escolha do melhor Plano Tarifário,
melhor modalidade tarifária, melhor consumidor e melhor nível de integração que proporcione
maior vantagem ao comercializador depende do seu modelo de negócio, ou seja, se este tem
maior interesse em faturar mais ou lucrar mais com cada unidade de energia vendida.
No estudo realizado nesta Dissertação, foi possível concluir que a utilização de
determinadas tarifas, disponíveis atualmente, compromete o lucro do comercializador. O caso
mais evidente é o do Plano Tarifário Flex, em que a tarifa é puramente indexada, permitindo
uma margem de lucro positiva em todos os intervalos, pelo que a redução de consumo
provocada pelo sistema FV se apresenta como um fator prejudicial no ganho em € do
comercializador, em todas as modalidades tarifárias.
Desta forma, para que o autoconsumo do cliente se apresente como uma mais valia, o
comercializador deve reavaliar o impacto dos valores incluídos nas tarifas, ajustando-os não só
ao perfil de consumo dos clientes, mas também ao período de produção fotovoltaica. Esta
adaptação será mais fácil através da modelização de tarifas indexadas com restrição do Termo
de Energia, como é o caso do Plano Flex Max, e com a utilização de equipamentos de
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telecontagem nas instalações elétricas dos clientes, permitindo monitorizar os consumos em
intervalos curtos e faturá-los de forma adequada, sem a incerteza das estimativas de consumo
atuais.
Caso o cliente procure propostas de sistemas FV para integração na instalação de consumo
junto do comercializador, estas deverão ser baseadas em simulações que permitam perceber
qual o valor ótimo de Potência Instalada. Este valor deverá permitir uma maior redução parcial
de consumo com o mínimo de intervalos em que se verifica uma redução total, como forma de
continuar a vender energia ao cliente com um ganho unitário mais elevado.
Neste estudo foram utilizados apenas seis consumidores, uma vez que a quantidade de
dados envolvidos na simulação das diferentes modalidades tarifárias de cada Plano Tarifário
exigiu uma grande capacidade de processamento, o que representou uma dificuldade.
Como trabalho futuro, propõem-se que o estudo realizado na presente Dissertação seja
aplicado a um número maior de consumidores, com foco naqueles cujos perfis de consumo
apresentem maior valor e coincidência temporal com as horas de produção FV, com o objetivo
de obter conclusões mais precisas acerca do impacto do autoconsumo no lucro do
comercializador. No contexto do Mercado Liberalizado e da crescente penetração de tecnologia
fotovoltaica em ambiente doméstico, os comercializadores deverão aproveitar os dados de
Planos Tarifários disponibilizados pelos seus concorrentes e efetuar estudos deste tipo para
conhecer os impactos do autoconsumo associados cada tipo de tarifa e, de acordo com os
resultados, otimizar as suas próprias tarifas, aliciando os consumidores domésticos a fazerem
parte da sua carteira de clientes, aumentando a concorrência no Setor.
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ANEXOS
Anexo 1.1: Resultados do valor ótimo de Potência Instalada dos consumidores
analisados

Dados consumidores
nº

consumo anual

consumidor

(kWh)

24

35

40

38

50

55

Potência instalada (kW) e Plano
P.

modalidade

Contratada

tarifária

Base

Flex

Flex Max

Tri-H

0,75

0,50

0,5

Bi-H

0,5

0,75

0,5

Simples

0,5

0,5

0,5

Tri-H

0,25

0,25

0,25

Bi-H

0,25

0,25

0,25

Simples

0,25

0,25

0,25

Tri-H

0,75

0,75

0,5

(kVA)

6020,83

2374,61

6,9

8007,44

8367,93

6188,05

12203,59

10,35

Bi-H

0,5

0,75

0,5

Simples

0,5

0,5

0,5

Tri-H

1,5

1,5

1,25

Bi-H

1,25

1,5

1,25

Simples

1

1,25

1

Tri-H

2

2

1,5

Bi-H

1,75

1,75

1,75

Simples

1,25

1,5

1,25

Tri-H

2,5

2,5

2

Bi-H

2,25

2,25

2,25

Simples

2

2

2

Tabela 5: Dados dos consumidores e Potências Instaladas do sistema FV por Plano
Tarifário e modalidade tarifária
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Anexo 1.2: Resultados anuais e médias horárias e mensais do lucro e impacto
do autoconsumo no lucro nos Planos Tarifários utilizados

Plano Base: Lucro anual (€) e impacto anual (€)
nº consumidor | P.

modalidade

Contratada

tarifária

Lucro SAC (€) Lucro CAC (€)

impacto (€)

24 | 6,9kVA

46,55 €

41,94 €

-4,61 €

35 | 6,9kVA

30,17 €

28,38 €

-1,79 €

40 | 6,9kVA

69,22 €

64,71 €

-4,50 €

38 | 10,35kVA

Tri-Horária

82,94 €

73,16 €

-9,77 €

50 | 10,35kVA

51,30 €

41,63 €

-9,67 €

55 | 10,35kVA

101,80 €

86,47 €

-15,33 €

24 | 6,9kVA

-5,96 €

-1,39 €

4,56 €

35 | 6,9kVA

8,85 €

11,25 €

2,39 €

40 | 6,9kVA

15,75 €

19,51 €

3,76 €

38 | 10,35kVA

Bi-Horária

26,37 €

33,16 €

6,79 €

50 | 10,35kVA

-12,57 €

-0,86 €

11,71 €

55 | 10,35kVA

24,50 €

37,44 €

12,93 €

24 | 6,9kVA

16,16 €

18,38 €

2,23 €

35 | 6,9kVA

17,56 €

18,74 €

1,18 €

45,55 €

47,16 €

1,61 €

42,73 €

46,28 €

3,55 €

40 | 6,9kVA
38 | 10,35kVA

Simples

50 | 10,35kVA

-0,33 €

6,14 €

6,47 €

55 | 10,35kVA

48,33 €

55,90 €

7,57 €

Tabela 6: Valores anuais do Lucro do comercializador (€), nos cenários Com Autoconsumo
e Sem Autoconsumo, e do Impacto do Autoconsumo (€) no Plano Base

Anexos

84

Plano Flex: Lucro anual (€) e impacto anual (€)
nº consumidor |

modalidade

P. Contratada

tarifária

Lucro SAC (€) Lucro CAC (€)

impacto (€)

24 | 6,9kVA

36,68 €

33,86 €

-2,82 €

35 | 6,9kVA

18,95 €

17,48 €

-1,47 €

40 | 6,9kVA

48,96 €

45,37 €

-3,59 €
-6,49 €

Tri-Horária

49,77 €

43,27 €

50 | 10,35kVA

36,15 €

28,14 €

-8,01 €

55 | 10,35kVA

69,19 €

57,81 €

-11,38 €

24 | 6,9kVA

30,14 €

28,19 €

-1,95 €

35 | 6,9kVA

15,98 €

15,18 €

-0,80 €

44,11 €

42,06 €

-2,05 €

40,63 €

37,36 €

-3,27 €

50 | 10,35kVA

23,64 €

20,27 €

-3,36 €

55 | 10,35kVA

57,63 €

51,93 €

-5,70 €

24 | 6,9kVA

37,33 €

34,07 €

-3,26 €

35 | 6,9kVA

19,10 €

17,41 €

-1,69 €

40 | 6,9kVA

47,26 €

44,27 €

-2,99 €

38 | 10,35kVA

40 | 6,9kVA

Bi-Horária

38 | 10,35kVA

Simples

49,94 €

43,09 €

-6,86 €

50 | 10,35kVA

39,04 €

31,10 €

-7,95 €

55 | 10,35kVA

69,12 €

57,42 €

-11,70 €

38 | 10,35kVA

Tabela 7: Valores anuais do Lucro do comercializador (€), nos cenários Com Autoconsumo e
Sem Autoconsumo, e do Impacto do Autoconsumo (€) no Plano Flex

Plano Flex Max: Lucro anual (€) e impacto anual (€)
nº consumidor | P.

modalidade

Contratada

tarifária

Lucro SAC (€) Lucro CAC (€)

impacto (€)

24 | 6,9kVA

-67,96 €

-54,78 €

13,18 €

35 | 6,9kVA

-17,85 €

-11,22 €

6,63 €

-45,98 €

-35,72 €

10,27 €

-60,98 €

-35,11 €

25,87 €

50 | 10,35kVA

-84,43 €

-54,16 €

30,27 €

55 | 10,35kVA

-93,88 €

-51,18 €

42,70 €

24 | 6,9kVA

-16,65 €

-12,85 €

3,79 €

35 | 6,9kVA

-1,73 €

0,26 €

1,99 €

40 | 6,9kVA

-5,15 €

-1,96 €

3,19 €

40 | 6,9kVA
38 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

Tri-Horária

Bi-Horária

2,02 €

6,49 €

4,47 €

50 | 10,35kVA

-18,31 €

-10,42 €

7,89 €

55 | 10,35kVA

-0,47 €

8,25 €

8,71 €

24 | 6,9kVA

2,25 €

3,37 €

1,12 €

35 | 6,9kVA

5,91 €

6,52 €

0,61 €

40 | 6,9kVA

13,57 €

14,36 €

0,79 €

38 | 10,35kVA

Simples

18,25 €

18,67 €

0,42 €

50 | 10,35kVA

-1,47 €

0,49 €

1,96 €

55 | 10,35kVA

23,07 €

24,45 €

1,39 €

Tabela 8: Valores anuais do Lucro do comercializador (€), nos cenários Com Autoconsumo e
Sem Autoconsumo, e do impacto do autoconsumo (€) no Plano Flex Max

2,95E-06

9,86E-07

3,01E-06

5,19E-06

1,03E-05

9,86E-06

1,17E-06

5,87E-07

1,17E-06

-5,09E-06

-3,47E-06

-9,09E-06

-5,05E-06

-2,53E-06

-5,05E-06

-1,01E-05

-1,10E-05

-2,02E-05

-1,61E-07

-5,37E-08

-1,61E-07

-3,22E-07

-4,30E-07

-5,37E-07

-1,42E-07

-7,09E-08

-1,42E-07

-6,98E-07

-9,78E-07

-1,26E-06

-4,10E-07

-2,05E-07

-4,10E-07

-8,20E-07

-1,03E-06

-1,64E-06

24 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

50 | 10,35kVA

55 | 10,35kVA

24 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

50 | 10,35kVA

55 | 10,35kVA

24 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

50 | 10,35kVA

55 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

4,02E-05

2,76E-05

1,87E-05

1,04E-05

5,13E-06

1,03E-05

1,05E-04

6,44E-05

5,00E-05

3,48E-05

1,76E-05

3,51E-05

-2,05E-04

-9,37E-05

-1,05E-04

-5,75E-05

-2,11E-05

-5,99E-05

7

2,63E-04

1,37E-04

1,22E-04

7,12E-05

3,80E-05

7,30E-05

4,18E-04

2,25E-04

2,08E-04

1,31E-04

6,98E-05

1,34E-04

-2,82E-04

-1,05E-04

-1,56E-04

-7,89E-05

-2,92E-05

-8,12E-05

8

6,74E-04

3,37E-04

3,17E-04

1,44E-04

9,39E-05

1,90E-04

9,71E-04

5,15E-04

4,85E-04

2,42E-04

1,51E-04

3,04E-04

-6,35E-04

-2,74E-04

-3,60E-04

-1,77E-04

-7,24E-05

-2,01E-04

9

1,06E-03

7,02E-04

5,11E-04

2,32E-04

1,49E-04

3,03E-04

1,48E-03

1,06E-03

7,62E-04

3,69E-04

2,28E-04

4,64E-04

-8,76E-04

-4,58E-04

-5,09E-04

-2,41E-04

-9,99E-05

-2,78E-04

10

1,24E-03

9,55E-04

6,51E-04

2,53E-04

1,91E-04

3,56E-04

1,72E-03

1,45E-03

1,00E-03

4,15E-04

2,91E-04

5,48E-04

-1,08E-03

-6,33E-04

-7,53E-04

-3,02E-04

-1,22E-04

-3,24E-04

11

1,21E-03

1,03E-03

6,18E-04

2,47E-04

1,99E-04

3,50E-04

1,69E-03

1,57E-03

9,70E-04

4,25E-04

3,10E-04

5,61E-04

-9,24E-04

-5,50E-04

-6,68E-04

-2,82E-04

-1,07E-04

-2,85E-04

12

6,50E-04

6,33E-04

3,06E-04

1,51E-04

1,13E-04

2,04E-04

1,09E-03

1,09E-03

6,00E-04

3,50E-04

2,25E-04

4,19E-04

-1,16E-03

-7,31E-04

-8,72E-04

-4,00E-04

-1,56E-04

-3,84E-04

13

2,97E-05

2,34E-04

-4,42E-05

9,30E-06

8,76E-06

1,60E-05

4,42E-04

6,56E-04

1,78E-04

2,18E-04

1,16E-04

2,21E-04

-1,61E-03

-1,15E-03

-1,10E-03

-4,85E-04

-2,06E-04

-4,86E-04

14

-1,77E-04

9,66E-05

-1,11E-04

-2,34E-05

-1,60E-05

-3,01E-05

1,83E-04

4,79E-04

6,42E-05

1,53E-04

7,47E-05

1,43E-04

-1,76E-03

-1,24E-03

-9,98E-04

-4,84E-04

-1,98E-04

-4,81E-04

15

Plano Base: Impacto do autoconsumo no lucro do comercializador (€) em média horária

-3,52E-05

1,03E-04

-3,95E-05

-2,37E-05

-1,03E-06

-3,49E-06

2,25E-04

4,09E-04

9,96E-05

9,58E-05

6,56E-05

1,24E-04

-1,20E-03

-8,34E-04

-6,93E-04

-3,56E-04

-1,34E-04

-3,48E-04

16

8,84E-05

8,93E-05

1,92E-05

-3,18E-08

1,11E-05

2,06E-05

2,69E-04

2,82E-04

1,02E-04

6,68E-05

4,97E-05

9,59E-05

-6,13E-04

-4,39E-04

-3,78E-04

-1,77E-04

-6,51E-05

-1,85E-04

17

1,17E-04

7,61E-05

5,20E-05

2,57E-05

1,46E-05

2,91E-05

2,08E-04

1,69E-04

9,93E-05

5,58E-05

3,03E-05

6,04E-05

-1,63E-04

-1,25E-04

-1,05E-04

-4,82E-05

-1,64E-05

-4,93E-05

18

19

4,56E-05

2,85E-05

2,27E-05

1,13E-05

5,69E-06

1,14E-05

6,48E-05

5,02E-05

3,55E-05

1,68E-05

8,45E-06

1,69E-05

3,33E-06

2,14E-06

1,34E-06

8,33E-07

3,33E-07

9,99E-07

Tabela 9: Média horária dos resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€) utilizando o Plano Base

Simples

Bi-Horária

Tri-Horária

tarifária

6

P. Contratada

5

nº consumidor | modalidade

4,23E-07

2,64E-07

2,12E-07

1,06E-07

5,29E-08

1,06E-07

5,57E-07

4,33E-07

3,09E-07

1,38E-07

6,91E-08

1,38E-07

1,20E-07

9,63E-08

7,22E-08

3,61E-08

1,20E-08

3,61E-08

20

Anexos
85

Anexos
86

24 | 6,9kVA

55 | 10,35kVA

50 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

35 | 6,9kVA

24 | 6,9kVA

55 | 10,35kVA

50 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

35 | 6,9kVA

24 | 6,9kVA

-8,60E-07

-3,44E-07

-1,72E-07

-3,44E-07

-2,32E-06

-1,81E-06

-1,55E-06

-7,74E-07

-2,58E-07

-7,74E-07

-2,06E-06

-1,65E-06

-1,24E-06

-6,19E-07

-2,06E-07

-4,13E-07

5

-3,19E-05

-2,17E-05

-1,96E-05

-7,99E-06

-3,99E-06

-7,99E-06

-5,39E-05

-3,64E-05

-3,42E-05

-1,77E-05

-5,99E-06

-1,79E-05

-4,79E-05

-3,17E-05

-2,73E-05

-1,42E-05

-4,79E-06

-9,58E-06

6

-1,38E-04

-7,37E-05

-7,41E-05

-3,39E-05

-1,74E-05

-3,44E-05

-8,18E-05

-4,11E-05

-4,29E-05

-2,56E-05

-9,30E-06

-2,61E-05

-1,76E-04

-8,81E-05

-8,64E-05

-5,09E-05

-1,83E-05

-3,62E-05

7

-3,27E-04

-1,60E-04

-1,76E-04

-8,32E-05

-4,42E-05

-8,49E-05

-1,88E-04

-9,25E-05

-1,01E-04

-6,05E-05

-2,35E-05

-6,14E-05

-3,96E-04

-1,90E-04

-2,06E-04

-1,22E-04

-4,65E-05

-8,92E-05

8

-5,80E-04

-2,89E-04

-3,19E-04

-1,38E-04

-7,99E-05

-1,59E-04

-2,45E-04

-1,18E-04

-1,33E-04

-7,78E-05

-3,18E-05

-8,07E-05

-3,97E-04

-1,89E-04

-2,09E-04

-1,16E-04

-4,83E-05

-9,42E-05

9

-8,05E-04

-4,87E-04

-4,59E-04

-1,92E-04

-1,12E-04

-2,26E-04

-3,11E-04

-1,60E-04

-1,81E-04

-9,87E-05

-4,20E-05

-1,02E-04

-3,86E-04

-1,93E-04

-2,16E-04

-1,15E-04

-4,95E-05

-9,64E-05

10

-9,68E-04

-6,56E-04

-6,11E-04

-2,27E-04

-1,40E-04

-2,70E-04

-3,70E-04

-2,08E-04

-2,31E-04

-1,19E-04

-5,20E-05

-1,23E-04

-4,65E-04

-2,46E-04

-2,68E-04

-1,38E-04

-6,18E-05

-1,17E-04

11

-1,02E-03

-7,44E-04

-6,43E-04

-2,51E-04

-1,57E-04

-2,96E-04

-3,76E-04

-2,31E-04

-2,41E-04

-1,31E-04

-5,91E-05

-1,31E-04

-1,05E-03

-7,80E-04

-6,53E-04

-2,95E-04

-1,46E-04

-2,76E-04

12

-9,92E-04

-6,92E-04

-6,25E-04

-2,78E-04

-1,57E-04

-3,01E-04

-4,54E-04

-2,55E-04

-2,78E-04

-1,77E-04

-7,07E-05

-1,63E-04

-1,11E-03

-8,11E-04

-7,08E-04

-3,80E-04

-1,63E-04

-3,12E-04

13

-9,77E-04

-7,04E-04

-5,88E-04

-2,88E-04

-1,49E-04

-2,84E-04

-5,42E-04

-3,10E-04

-3,32E-04

-2,39E-04

-8,32E-05

-2,01E-04

-1,13E-03

-8,58E-04

-6,86E-04

-4,17E-04

-1,57E-04

-3,00E-04

14

-8,94E-04

-6,66E-04

-4,79E-04

-2,44E-04

-1,26E-04

-2,39E-04

-5,07E-04

-3,19E-04

-2,59E-04

-2,03E-04

-7,04E-05

-1,70E-04

-1,06E-03

-8,44E-04

-5,54E-04

-3,65E-04

-1,33E-04

-2,53E-04

15

-6,65E-04

-5,03E-04

-3,62E-04

-1,65E-04

-9,22E-05

-1,77E-04

-3,92E-04

-2,68E-04

-2,01E-04

-1,36E-04

-5,21E-05

-1,33E-04

-7,99E-04

-6,54E-04

-4,24E-04

-2,43E-04

-9,74E-05

-1,87E-04

16

-4,10E-04

-2,97E-04

-2,21E-04

-9,22E-05

-5,35E-05

-1,04E-04

-2,50E-04

-1,69E-04

-1,30E-04

-7,66E-05

-3,04E-05

-8,34E-05

-5,09E-04

-3,98E-04

-2,63E-04

-1,30E-04

-5,65E-05

-1,10E-04

17

-1,74E-04

-1,27E-04

-1,00E-04

-4,17E-05

-2,18E-05

-4,34E-05

-1,10E-04

-7,85E-05

-6,31E-05

-3,47E-05

-1,24E-05

-3,64E-05

-2,26E-04

-1,73E-04

-1,21E-04

-6,21E-05

-2,29E-05

-4,58E-05

18

-3,05E-05

-2,28E-05

-1,89E-05

-7,60E-06

-3,81E-06

-7,63E-06

-1,98E-05

-1,52E-05

-1,30E-05

-6,58E-06

-2,20E-06

-6,61E-06

-4,04E-05

-3,19E-05

-2,38E-05

-1,20E-05

-4,04E-06

-8,07E-06

19

-1,82E-07

-1,36E-07

-1,13E-07

-4,54E-08

-2,27E-08

-4,54E-08

-8,54E-08

-6,64E-08

-5,69E-08

-2,85E-08

-9,49E-09

-2,85E-08

-2,35E-07

-1,88E-07

-1,41E-07

-7,04E-08

-2,35E-08

-4,69E-08

20

Plano Flex: Impacto do autoconsumo no lucro do comercializador (€) em média horária

35 | 6,9kVA

-1,03E-06

nº consumidor | modalidade

38 | 10,35kVA

-1,38E-06

40 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA
Simples

Bi-Horária

Tri-Horária

tarifária

50 | 10,35kVA

P. Contratada

55 | 10,35kVA

Tabela 10: Média horária dos resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€) utilizando o Plano Flex

20
1,95E-08
9,73E-09
1,95E-08
-7,48E-10
-8,98E-10
-1,20E-09
1,07E-07
5,34E-08
1,07E-07
1,96E-07
2,74E-07
3,53E-07
6,13E-08
3,06E-08
6,13E-08
9,53E-08
1,19E-07
1,91E-07

19
1,16E-06
5,81E-07
1,11E-06
-3,55E-06
-4,20E-06
-5,51E-06
1,29E-05
6,43E-06
1,28E-05
2,20E-05
3,11E-05
4,02E-05
5,79E-06
2,90E-06
5,71E-06
7,75E-06
9,74E-06
1,56E-05

18
-1,02E-05
-5,08E-06
-1,01E-05
-5,60E-05
-6,25E-05
-8,68E-05
4,68E-05
2,35E-05
4,33E-05
5,89E-05
1,03E-04
1,27E-04
1,04E-05
5,26E-06
8,65E-06
5,05E-07
7,11E-06
8,25E-06

17
-4,78E-05
-2,44E-05
-4,67E-05
-1,79E-04
-2,00E-04
-2,88E-04
8,78E-05
4,52E-05
6,55E-05
7,94E-05
2,00E-04
2,06E-04
7,30E-06
3,82E-06
-3,40E-06
-3,33E-05
-1,23E-05
-3,93E-05

16
-9,29E-05
-4,80E-05
-9,13E-05
-3,11E-04
-3,52E-04
-5,13E-04
1,31E-04
6,86E-05
1,10E-04
1,06E-04
3,29E-04
2,41E-04
3,35E-06
1,65E-06
-8,58E-06
-7,10E-05
-2,15E-05
-1,09E-04

15
-1,35E-04
-7,16E-05
-1,33E-04
-4,24E-04
-4,86E-04
-7,28E-04
1,60E-04
8,30E-05
1,66E-04
1,10E-04
4,12E-04
2,56E-04
-1,69E-05
-1,10E-05
-1,44E-05
-1,45E-04
-7,00E-05
-2,68E-04

14
-1,33E-04
-7,09E-05
-1,32E-04
-4,65E-04
-4,69E-04
-6,99E-04
2,16E-04
1,12E-04
2,12E-04
1,89E-04
5,17E-04
4,06E-04
-1,02E-05
-7,38E-06
-1,48E-05
-1,57E-04
-3,11E-05
-2,40E-04

13
-1,06E-04
-4,85E-05
-1,07E-04
-4,26E-04
-3,58E-04
-5,95E-04
3,43E-04
1,86E-04
2,94E-04
3,92E-04
7,29E-04
7,31E-04
8,65E-05
5,32E-05
6,18E-05
-1,60E-06
1,86E-04
7,03E-05

12
6,47E-04
3,63E-04
4,47E-04
1,26E-03
1,65E-03
1,69E-03
4,45E-04
2,47E-04
3,43E-04
5,99E-04
1,01E-03
1,10E-03
1,84E-04
1,10E-04
1,27E-04
1,76E-04
4,18E-04
4,11E-04

11
3,94E-03
2,03E-03
3,11E-03
8,91E-03
1,06E-02
1,36E-02
4,34E-04
2,31E-04
3,33E-04
6,22E-04
9,35E-04
1,10E-03
2,01E-04
1,10E-04
1,40E-04
2,26E-04
4,15E-04
4,67E-04

10
3,31E-03
1,61E-03
2,69E-03
6,39E-03
7,62E-03
1,14E-02
3,60E-04
1,78E-04
2,89E-04
4,62E-04
6,58E-04
8,97E-04
1,66E-04
8,31E-05
1,27E-04
1,81E-04
2,93E-04
3,88E-04

9
1,70E-03
8,30E-04
1,34E-03
3,19E-03
2,97E-03
5,84E-03
2,34E-04
1,17E-04
1,89E-04
2,85E-04
3,13E-04
5,77E-04
1,01E-04
5,03E-05
7,66E-05
1,00E-04
1,27E-04
2,30E-04

8
-2,52E-05
-1,30E-05
-2,41E-05
-1,12E-04
-8,24E-05
-1,96E-04
1,03E-04
5,32E-05
1,01E-04
1,16E-04
1,35E-04
2,41E-04
3,64E-05
1,88E-05
3,74E-05
2,58E-05
4,04E-05
6,41E-05

-2,21E-05
-1,12E-05
-2,14E-05
-6,58E-05
-6,18E-05
-1,19E-04
2,58E-05
1,29E-05
2,57E-05
2,07E-05
3,01E-05
4,53E-05
9,07E-07
4,67E-07
1,32E-06
-1,11E-05
-7,44E-06
-2,26E-05

2,05E-06

1,03E-06

2,05E-06

2,54E-06

3,99E-06

4,30E-06

1,09E-06

5,44E-07

1,09E-06

-1,53E-08

1,99E-06

1,56E-07

-4,85E-06

-2,43E-06

-4,85E-06

-1,19E-05

-1,36E-05

-2,38E-05

-9,63E-08

-4,82E-08

-9,63E-08

-3,37E-07

-4,05E-07

-5,40E-07

-1,51E-07

-7,55E-08

-1,51E-07

-4,84E-07

-6,77E-07

-8,71E-07

-3,08E-07

-1,54E-07

-3,08E-07

-6,74E-07

-8,42E-07

-1,35E-06

24 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

50 | 10,35kVA

55 | 10,35kVA

24 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

50 | 10,35kVA

55 | 10,35kVA

24 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

50 | 10,35kVA

55 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

Tabela 11: Média horária dos resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€) utilizando o Plano Flex Max

Simples

Bi-Horária

Tri-Horária

tarifária

7

P. Contratada

6

Plano Flex Max: Impacto do autoconsumo no lucro do comercializador (€) em média horária

5

nº consumidor | modalidade

Anexos
87

Anexos
88

-1,80E-04

Fev

-3,08E-04

-1,23E-04

-3,45E-04

Mar

-3,08E-04

-1,40E-04

-3,45E-04

Abr

-5,27E-04

-2,06E-04

-4,87E-04

Mai

-4,51E-05

-2,29E-05

-5,33E-05

Jun

1,67E-04

8,13E-05

1,81E-04

Jul

-1,77E-05

4,47E-07

9,48E-06

Ago

-1,28E-04

-5,98E-05

-1,64E-04

Set

-1,19E-04

-5,13E-05

-1,34E-04

Out

-6,42E-05

-2,03E-05

-5,16E-05

Nov

-2,04E-05

-4,14E-06

-1,03E-05

Dez

Plano Base: Impacto do autoconsumo no lucro do comercializador (€) em média mensal
Jan

-6,94E-05

nº consumidor | modalidade
-6,88E-06
-1,82E-04

tarifária

24 | 6,9kVA
3,33E-06

-1,25E-06

P. Contratada
35 | 6,9kVA

24 | 6,9kVA

55 | 10,35kVA

50 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

35 | 6,9kVA

24 | 6,9kVA

55 | 10,35kVA

50 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

9,21E-05

4,77E-05

2,45E-05

4,65E-05

2,79E-04

1,92E-04

1,41E-04

6,96E-05

3,60E-05

6,92E-05

-6,07E-06

-5,28E-07

-1,39E-05

-2,49E-04

-1,38E-04

-1,20E-04

-6,34E-05

-3,15E-05

-5,81E-05

-1,95E-04

-1,34E-04

-1,05E-04

-3,21E-05

-1,52E-05

-2,59E-05

-6,74E-04

-4,46E-04

-3,82E-04

-3,71E-04

-1,74E-04

-1,70E-04

-9,01E-05

-5,12E-05

-1,02E-04

-2,48E-04

-1,13E-04

-1,16E-04

-2,66E-05

-1,95E-05

-3,56E-05

-1,12E-03

-8,46E-04

-6,30E-04

-1,86E-04

-7,96E-05

-8,87E-05

-3,67E-05

-2,48E-05

-5,22E-05

-2,28E-05

-3,71E-06

-3,97E-06

3,40E-05

1,48E-05

2,50E-05

-1,21E-03

-8,56E-04

-7,17E-04

-6,24E-04

-2,82E-04

-3,22E-04

-1,97E-04

-8,85E-05

-1,67E-04

-4,55E-04

-2,05E-04

-2,36E-04

-9,15E-05

-3,47E-05

-6,49E-05

-1,57E-03

-8,57E-04

-9,92E-04

8,40E-04

4,56E-04

4,52E-04

1,79E-04

1,20E-04

2,41E-04

1,11E-03

6,32E-04

6,35E-04

2,70E-04

1,77E-04

3,51E-04

-1,63E-04

-9,56E-05

-1,18E-04

1,39E-03

1,06E-03

4,72E-04

3,52E-04

2,23E-04

4,00E-04

1,65E-03

1,54E-03

5,81E-04

4,44E-04

2,78E-04

4,96E-04

5,38E-04

5,13E-04

1,75E-04

7,22E-04

6,45E-04

4,57E-04

1,86E-04

1,21E-04

2,39E-04

9,03E-04

9,64E-04

6,39E-04

2,73E-04

1,72E-04

3,36E-04

5,24E-05

7,78E-05

2,88E-05

2,96E-04

2,12E-04

1,59E-04

4,14E-05

3,94E-05

7,10E-05

4,78E-04

3,96E-04

2,85E-04

9,95E-05

7,73E-05

1,46E-04

-4,65E-04

-3,69E-04

-3,17E-04

6,80E-05

6,41E-05

4,52E-05

2,46E-05

9,41E-06

2,00E-05

1,91E-04

1,59E-04

1,19E-04

7,46E-05

3,61E-05

7,28E-05

-4,50E-04

-3,18E-04

-2,57E-04

1,02E-04

7,46E-05

4,43E-05

1,64E-05

1,10E-05

2,33E-05

1,86E-04

1,61E-04

9,32E-05

4,31E-05

2,54E-05

5,14E-05

-1,83E-04

-1,08E-04

-1,10E-04

3,71E-04

2,23E-04

1,80E-04

8,11E-05

4,59E-05

9,09E-05

5,12E-04

3,67E-04

2,72E-04

1,17E-04

6,51E-05

1,29E-04

-2,56E-05

-3,16E-05

-2,79E-05

40 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

1,20E-04

Tri-Horária

38 | 10,35kVA

1,97E-04

40 | 6,9kVA
Simples

Bi-Horária

50 | 10,35kVA

40 | 6,9kVA

55 | 10,35kVA

Tabela 12: Média mensal dos resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€) nas diferentes modalidades tarifárias utilizando
o Plano Base

-3,15E-05

-1,60E-05

-3,04E-05

24 | 6,9kVA

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

-1,29E-04

55 | 10,35kVA

-1,84E-04

-1,13E-04

-1,07E-04

-4,35E-05

-2,27E-05

-4,47E-05

-1,04E-04

-6,05E-05

-6,13E-05

-3,26E-05

-3,47E-04

-2,30E-04

-1,99E-04

-8,83E-05

-4,41E-05

-9,24E-05

-1,74E-04

-8,81E-05

-9,73E-05

-6,13E-05

-2,30E-05

-5,91E-05

-3,46E-04

-2,41E-04

-1,94E-04

-1,05E-04

-3,96E-05

-8,25E-05

Abr

-4,19E-04

-2,71E-04

-2,52E-04

-9,97E-05

-5,58E-05

-1,09E-04

-1,54E-04

-8,29E-05

-9,36E-05

-4,28E-05

-2,00E-05

-5,05E-05

-3,80E-04

-2,51E-04

-2,25E-04

-1,00E-04

-4,56E-05

-8,83E-05

Mai

-4,96E-04

-2,67E-04

-3,19E-04

-1,46E-04

-7,46E-05

-1,42E-04

-2,71E-04

-1,23E-04

-1,72E-04

-1,17E-04

-4,06E-05

-8,87E-05

-4,80E-04

-2,55E-04

-3,02E-04

-1,76E-04

-6,62E-05

-1,23E-04

Jun

-5,51E-04

-2,93E-04

-3,14E-04

-1,26E-04

-7,86E-05

-1,55E-04

-2,66E-04

-1,19E-04

-1,33E-04

-8,24E-05

-3,50E-05

-8,66E-05

-5,32E-04

-2,82E-04

-2,86E-04

-1,50E-04

-6,86E-05

-1,34E-04

Jul

-4,80E-04

-4,03E-04

-1,83E-04

-1,28E-04

-7,65E-05

-1,34E-04

-2,17E-04

-1,71E-04

-8,28E-05

-8,33E-05

-3,28E-05

-6,83E-05

-4,66E-04

-4,40E-04

-1,67E-04

-1,59E-04

-6,79E-05

-1,18E-04

Ago

-3,73E-04

-3,48E-04

-2,77E-04

-1,22E-04

-7,09E-05

-1,36E-04

-1,73E-04

-1,52E-04

-1,31E-04

-9,04E-05

-3,51E-05

-8,08E-05

-3,42E-04

-3,62E-04

-2,68E-04

-1,56E-04

-6,26E-05

-1,20E-04

Set

-3,76E-04

-2,77E-04

-2,36E-04

-8,09E-05

-5,31E-05

-1,05E-04

-1,70E-04

-1,14E-04

-9,90E-05

-5,52E-05

-2,32E-05

-6,13E-05

-3,44E-04

-2,65E-04

-2,12E-04

-9,81E-05

-4,43E-05

-8,72E-05

Out

-2,74E-04

-1,84E-04

-1,60E-04

-6,94E-05

-3,71E-05

-7,34E-05

-1,47E-04

-8,45E-05

-8,45E-05

-5,03E-05

-1,93E-05

-5,16E-05

-2,73E-04

-1,78E-04

-1,56E-04

-8,36E-05

-3,26E-05

-6,41E-05

Nov

-1,58E-04

-1,03E-04

-9,36E-05

-3,71E-05

-2,00E-05

-3,89E-05

-9,39E-05

-5,19E-05

-5,75E-05

-2,85E-05

-1,10E-05

-3,04E-05

-1,67E-04

-1,06E-04

-9,40E-05

-4,50E-05

-1,75E-05

-3,40E-05

Dez

-2,11E-04

-1,39E-04

-1,28E-04

-4,98E-05

-2,68E-05

-5,28E-05

-1,01E-04

-5,42E-05

-6,21E-05

-3,15E-05

-1,17E-05

-3,32E-05

-2,14E-04

-1,40E-04

-1,24E-04

-5,92E-05

-2,23E-05

-4,39E-05

Tabela 13: Média mensal dos resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€) nas diferentes modalidades tarifárias utilizando
o Plano Flex

-8,32E-05

50 | 10,35kVA

-7,48E-05

-7,53E-05

55 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

-4,66E-05

50 | 10,35kVA

Simples

-3,21E-05

-4,40E-05

-2,43E-05

38 | 10,35kVA

Bi-Horária

-8,43E-06

35 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

-1,15E-05

-2,36E-05

24 | 6,9kVA

-1,98E-04

-1,44E-04

55 | 10,35kVA

-1,20E-04

-9,24E-05

-1,11E-04

-5,31E-05

-2,01E-05

-3,98E-05

Mar

Plano Flex: Impacto do autoconsumo no lucro do comercializador (€) em média mensal
Fev

50 | 10,35kVA

-7,92E-05

-3,98E-05

40 | 6,9kVA

38 | 10,35kVA

-1,47E-05

35 | 6,9kVA

Tri-Horária

-2,90E-05

Jan

24 | 6,9kVA

nº consumidor | modalidade

Anexos
89

Anexos
90

24 | 6,9kVA

55 | 10,35kVA

50 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

35 | 6,9kVA

24 | 6,9kVA

55 | 10,35kVA

50 | 10,35kVA

38 | 10,35kVA

35 | 6,9kVA

24 | 6,9kVA

4,58E-05

3,06E-05

1,58E-05

2,96E-05

2,00E-04

1,36E-04

1,00E-04

5,63E-05

2,95E-05

5,65E-05

4,30E-04

2,95E-04

2,43E-04

1,12E-04

5,91E-05

1,14E-04

Jan

-6,16E-05

-3,65E-05

-2,93E-05

-9,27E-06

-5,02E-06

-8,20E-06

3,48E-05

1,54E-05

1,99E-05

1,86E-05

9,83E-06

2,09E-05

5,35E-04

3,43E-04

2,94E-04

1,40E-04

7,15E-05

1,41E-04

Fev

-3,37E-04

-1,87E-04

-1,63E-04

-7,52E-05

-3,96E-05

-8,24E-05

-1,17E-04

-3,79E-05

-5,55E-05

-1,33E-05

-8,95E-06

-1,56E-05

8,84E-04

6,94E-04

5,39E-04

2,22E-04

1,10E-04

2,34E-04

Mar

-2,15E-04

-1,25E-04

-1,11E-04

-3,03E-05

-1,94E-05

-3,93E-05

6,02E-05

5,39E-05

3,69E-05

5,36E-05

2,61E-05

4,86E-05

1,71E-03

1,11E-03

1,04E-03

4,41E-04

2,31E-04

4,67E-04

Abr

-4,75E-04

-2,36E-04

-2,67E-04

-1,24E-04

-6,11E-05

-1,15E-04

-2,13E-04

-8,44E-05

-1,13E-04

-3,26E-05

-1,18E-05

-2,09E-05

1,30E-03

6,85E-04

9,55E-04

3,50E-04

2,14E-04

4,51E-04

Mai

2,25E-04

1,37E-04

1,32E-04

7,42E-05

5,27E-05

1,07E-04

5,65E-04

3,26E-04

3,25E-04

1,88E-04

1,24E-04

2,48E-04

1,90E-03

9,73E-04

1,29E-03

3,83E-04

3,10E-04

6,44E-04

Jun

8,05E-04

6,31E-04

2,66E-04

2,33E-04

1,52E-04

2,74E-04

1,14E-03

1,07E-03

3,98E-04

3,57E-04

2,25E-04

4,02E-04

2,02E-03

1,66E-03

8,43E-04

5,16E-04

3,64E-04

6,72E-04

Jul

3,94E-04

3,59E-04

2,48E-04

1,24E-04

8,20E-05

1,59E-04

5,89E-04

6,40E-04

4,19E-04

2,17E-04

1,37E-04

2,65E-04

1,57E-03

1,37E-03

1,04E-03

4,04E-04

3,09E-04

5,82E-04

Ago

-1,18E-05

3,78E-06

-4,47E-06

7,40E-06

9,31E-06

1,50E-05

2,15E-04

1,84E-04

1,28E-04

7,32E-05

5,44E-05

1,03E-04

1,68E-03

1,30E-03

1,07E-03

2,64E-04

2,37E-04

4,82E-04

Set

-1,37E-04

-7,21E-05

-6,04E-05

-1,75E-05

-1,09E-05

-2,04E-05

3,68E-05

4,19E-05

2,93E-05

4,23E-05

2,03E-05

4,16E-05

8,76E-04

6,94E-04

5,38E-04

2,52E-04

1,29E-04

2,65E-04

Out

6,39E-06

1,29E-05

2,71E-06

6,53E-06

4,70E-06

9,37E-06

1,02E-04

8,36E-05

5,11E-05

3,40E-05

1,99E-05

3,95E-05

6,08E-04

4,54E-04

3,62E-04

1,54E-04

8,26E-05

1,60E-04

Nov

1,66E-04

1,05E-04

8,00E-05

4,55E-05

2,63E-05

5,24E-05

3,46E-04

2,46E-04

1,82E-04

9,19E-05

5,14E-05

1,02E-04

1,07E-03

7,42E-04

6,29E-04

2,66E-04

1,45E-04

2,86E-04

Dez

Plano Flex Max: Lucro em média mensal (€) e impacto em média mensal (€)

35 | 6,9kVA

6,18E-05

nº consumidor | modalidade

38 | 10,35kVA

9,99E-05

40 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA

40 | 6,9kVA
Simples

Bi-Horária

Tri-Horária

tarifária

50 | 10,35kVA

P. Contratada

55 | 10,35kVA

Tabela 14: Média mensal dos resultados do Impacto do Autoconsumo no Lucro do Comercializador (€) nas diferentes modalidades tarifárias utilizando
o Plano Flex Max

