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SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• Vamos começar pelo Principio.

• O que é e como está Organizado o nosso Sistema Elétrico Nacional (SEN) – DL n.º

29/2006 de 15 de fevereiro e suas revisões posteriores

• Artigo 13.º

• O SEN integra o exercício das seguintes atividades:

a) Produção de Eletricidade;

b) Transporte de Eletricidade;

c) Distribuição de Eletricidade;

d) Comercialização de Eletricidade;

e) Operação de Mercados de Eletricidade;

f) Operação Logística de Mudança de Comercializador de Eletricidade.



SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• Artigo 14.º

• São Intervenientes no SEN:

a) Os Produtores de Eletricidade;

b) O Operador da rede de Transporte de Eletricidade;

c) Os Operadores das Redes de Distribuição de Eletricidade em MT e AT;

d) Os Operadores das Redes de Distribuição de Eletricidade em BT;

e) Os Comercializadores de Eletricidade, incluindo o Comercializador de

Último Recurso;

f) Os Operadores de Mercados de Eletricidade;

g) O Operador Logístico da Mudança de Comercializador de Eletricidade;

h) Os Consumidores de Eletricidade.



SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• DL n.º 78/2011 de 20 de junho de 2011

• Transposição da Diretiva n.º 2009/72/CE

• Adotar medidas no sentido do reforço da disciplina da separação de

atividades de produção e comercialização e a operação das redes de

transporte como meio para atingir o estabelecimento de um mercado

energético interno na União Europeia integrado que permita a

implementação de um concorrência de mercado mais eficaz.

• Quanto à atividade de distribuição, por um lado, fortalece-se a

transparência na separação jurídica das atividades, uma vez que o

ORD que pertença a empresa verticalmente integrada e sirva um n.º

de cliente igual ou superior a 100.000 passa a ter de elaborar um

programa de conformidade que contemple as medidas adotadas para

excluir comportamentos discriminatórios.



SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• Diretiva n.º 2009/72/CE de 13 de julho de 2009.

• No ponto (4): Contudo, presentemente, existem obstáculos à venda de

eletricidade em igualdade de condições e sem discriminação ou

desvantagem, em toda a Comunidade. Concretamente, não existe ainda

um acesso não discriminatório à rede nem uma supervisão reguladora de

eficácia equivalente em todos os Estados-Membros.

• No ponto (9): Sem a separação efetiva entre as redes e as atividades de

produção e de comercialização (separação efetiva), há um risco inerente de

discriminação, não só na exploração da rede, mas também no incentivo às

empresas verticalmente integradas para investirem adequadamente nas

suas redes.



SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• Diretiva n.º 2009/72/CE de 13 de julho de 2009.

• No ponto (26): .... a separação jurídica e funcional dos ORD’s só se tornou

exigível a partir de 1 de julho de 2007, por força da Diretiva 2003/54/CE, e

os seus efeitos no mercado interno da eletricidade têm ainda de ser

avaliados. As regras vigentes em matéria de separação jurídica e funcional

podem levar à separação efetiva, desde que sejam definidas com maior

clareza, aplicadas de modo correto e acompanhadas de perto. Para efeitos

de igualdade de condições ao nível retalhista, os ORD deverão, pois, ser

supervisionados para não poderem aproveitar a sua integração vertical no

que respeita à posição concorrencial que detêm no mercado, sobretudo

em relação a clientes domésticos e a pequenos clientes não domésticos.



SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• Diretiva n.º 2009/72/CE de 13 de julho de 2009.

• N.º3 do Artigo 26.º: Se o operador da rede de distribuição fizer parte de

uma empresa verticalmente integrada, os Estados-Membros devem

assegurar que as suas atividades sejam fiscalizadas pelas entidades

reguladoras ou outros organismos competentes, de modo a que não possa

tirar proveito da sua integração vertical para distorcer a concorrência. Em

particular, os operadores de redes de distribuição verticalmente integrados

não devem, nas suas comunicações e imagens de marca, criar confusão no

que respeita à identidade distinta do ramo de comercialização da empresa

verticalmente integrada.



SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• ERSE – Modelo de Organização do Mercado Ibérico de Eletricidade

• Ponto 5.2.1 Separação de Atividades

• O correto funcionamento do mercado elétrico requer a separação jurídica e

contabilista entre, por um lado, atividades liberalizadas (produção e

comercialização), cujos preços se estabelecem segundo critérios de mercado e,

por outro lado, atividades reguladas (distribuição, transporte, operação do

sistema e operação do mercado), para as quais existem preços públicos

estabelecidos administrativamente. De outra forma, podem ocorrer situações de

subsidiação cruzada e de conflito de interesses que minam a confiança dos

agentes no mercado e degradam a sua eficiência.



SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL

• ERSE – Modelo de Organização do Mercado Ibérico de Eletricidade

• Ponto 5.2.1 Separação de Atividades

• Impõem-se, portanto, uma plena separação jurídica entre ambos os tipos de

atividade, sem prejuízo de um mesmo grupo empresarial poder ter participações

em filiais ou sociedades cujos objetos sociais sejam, indistintamente, de âmbito

regulado ou liberalizado. No entanto, é desejável que não haja participação de

empresas de produção, distribuição ou comercialização de energia elétrica no

capital dos operadores de sistema e de mercado. Em qualquer caso, a

participação de agentes do setor elétrico deverá ser limitada global e

individualmente.



A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• A atividade de distribuição foi, desde o inicio da regulação, uma atividade

regulada por price-cap com uma evolução indexada à taxa de inflação adicionada

dos ganhos de eficiência previstos para o período de regulação. No entanto,

houve a necessidade de garantir a diminuição dos custos de exploração (OPEX),

sem prejudicar o necessário investimento, pelo que a partir do período

regulatório 2012-2014 a metodologia do tipo price-cap passou a ser aplicada

apenas ao OPEX, sendo os custos com capital (CAPEX) analisados

separadamente. No novo período de regulação 2018-2020, foi introduzida uma

metodologia do tipo price-cap aplicada ao TOTEX na BT, mantendo-se a

metodologia em vigor no anterior período regulatório na AT/MT.



A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• De acordo com o documento “Proveitos permitidos e ajustamentos para 2016

das empresas reguladas do setor elétrico” (da ERSE) revelou-se necessário

aprofundar as análises realizadas no caso das empresas pertencentes aos grupos

EDP e REN, tendo em conta o grau de complexidade das suas estruturas

organizativas tendo ocorrido durante os anos de 2015 e 2016 duas auditorias

que visaram analisar com maior detalhe as operações intragrupo que ocorrem

de forma recorrente na esfera de atuação destes dois grupos económicos.

Complementarmente, também ocorreu a análise à documentação de preços de

transferência referente ao ando 2014 das empresas do setor elétrico e encontra-

se em curso a análise da documentação de 2015. As conclusões das auditorias

efetuadas serão parte integrante da informação a analisar no processo de

determinação dos parâmetros do próximo período regulatório.



A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• A regulação aplicada à atividade de distribuição tem sofrido algumas

alterações nos vários períodos de regulação.

• No atual período de regulação, 2018-2020, a metodologia de regulação

aplicada à atividade de distribuição foi alterada ao nível da Baixa Tensão, na

qual se utiliza uma metodologia do tipo Price-Cap aplicada ao TOTEX (custos

totais). Na Alta e Média Tensão manteve-se a metodologia aplicada no

período anterior.

• Sucintamente, as forma de regulação das atividades reguladas da EDP

Distribuição são:

• Distribuição de Energia Elétrica

• Compra e Venda de Acesso à Rede de Transporte



A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• Distribuição de Energia Elétrica – Regulação por price-cap aplicada ao OPEX

e regulação por custos aceites aplicado ao CAPEX em AT/MT e regulação por

price-cap aplicada ao TOTEX em BT. Consideração de um incentivo ao

investimento em redes inteligentes considerado a posteriori com base em

custos reais, importa igualmente referir os incentivos à redução de perdas e

à melhoria da qualidade de serviço (aceites à posteriori aquando do

ajustamento de t-2) e à promoção de desempenho ambiental (aceites a

priori e ajustado ao fim de dois anos);

• Compra e Venda de Acesso à Rede de Transporte – atividade de pass-

through, isto é, que recupera proveitos permitidos de outras atividades que

se encontram a montante da cadeia de valor.



A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• A ERSE propõe os seguintes indutores de custo e respetivos pesos para a

metodologia de regulamentação do tipo price-cap aplicável aos custos

totais (TOTEX) da atividade de distribuição de energia elétrica em BT:

• Condições de financiamento (18,5% da base de custos da rede BT);

• Potência Instalada nos postos de transformação (12% da base de custos da rede BT);

• Extensão da rede (12% da base de custos da rede BT);

• Número de clientes (57,5% da base de custos da rede BT).

• A própria ERSE indica que devido à indisponibilidade de dados não se

podem utilizar outros indutores de custo…

• Taxa de remuneração estimada para 2018 = 6,00%



A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte: ERSE



VALORES DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• Problema do price-cap para os consumidores: o incentivo à redução dos custo 

elimina a ligação entre os custos das empresas e os preços praticados, pelo que 

existe uma tendência para definir preços superiores ao custo marginal, podendo 

conduzir a resultados elevados.

• Resultado Líquido da EDP Distribuição

• 2012 = 213 Milhões de Euros

• 2013 = 252 Milhões de Euros

• 2014 = 226 Milhões de Euros

• 2015 = 250 Milhões de Euros

• 2016 = 303 Milhões de Euros

• 2017 = …  



VALORES DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

• Distribuição de energia elétrica – Proveitos da atividade.

• 2015 = 1.172,99 M€

• 2016 = 1.217,92 M€

• 2017 = 1.218,08 M€

• 2018 = 1,072,03 M€

• AT e MT:

• 2015 = 448,16 M€

• 2016 = 450,01 M€

• 2017 = 484,11 M€

• 2018 = 390,86 M€

• BT

• 2015 = 724,82 M€ (257,50 M€ rendas)

• 2016 = 767,90 M€ (250,74 M€ rendas)

• 2017 = 733,97 M€ (254,40 M€ rendas)

• 2018 = 681,17 M€ (258,20 M€ rendas)



O DÉFICE TARIFÁRIO

• Saldo em divida em 2017 = 4.396.969.235€

• Juros 2018 = 103.759.700€

• Amortização e regularização 2017 = 1.624.415.275€

• Serviço da dívida incluindo nas tarifas de 2018 = 1.728.174.975€

• Saldo em dívida em 2018 = 3.653.750.293€



O DÉFICE TARIFÁRIO

Fonte: ERSE



MOTIVAÇÃO

Na base de qualquer decisão deve 

de estar o conhecimento e a 

informação, caso contrário apenas 

se toma a decisão correta por 

pura sorte.



MOTIVAÇÃO



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

• O que leva os Municípios a olhar para o contrato de concessão da Rede de

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão?

• Maior infraestrutura municipal;

• Infraestrutura fundamental ao desenvolvimento social e económico do

território;

• Infraestrutura com custo de funcionamento relevante

• Infraestrutura com receita económica considerável;

• Infraestrutura com uma gestão desadequada pela atual entidade

concessionária.

• Infraestrutura subalugada (DL n.º 123/2009) sem a partilha da receita com

o Município (15,00€/ano por apoio e/ou Amarração)…



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

• Infraestrutura com gestão desadequada pela atual entidade concessionária.

• Falta de informação;

• Informação com grau de detalhe, precisão, rigor e credibilidade baixo que

impossibilita o acompanhamento eficaz por parte do município da sua rede

concessionada;

• Desperdício de energia entre 5 a 10% na Iluminação pública, com o custo a

ficar para o Município;

• Utilização de tecnologia obsoleta e até proibida

• Imputação de custos ao património associado à concessão sem consulta do

Município;

• Gestão da rede sem obedecer à estratégia Municipal e sem a devida

comunicação e autorização por parte do Município.
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Fonte: DGEG

DESAFIOS E OPORTUNIDADES
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Lâmpada de Vapor de Sódio de 250W sem condensador ligado apresenta uma potência ativa de 390W, com condensador ligado a potência é de cerca de 
270W.
No Documento de Referência Eficiência Energética na Iluminação pública a potência para esta tecnologia é de 270Wh 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES



DESAFIOS E OPORTUNIDADES



Incumprimento do padrão individual da alínea e) do n.º1 do Artigo 52.º do RQS (Regulamento de Qualidade de Serviço do Setor Elétrico – Regulamento
n.º455/2013) que implica o pagamento de uma compensação no valor de 20,00€ (de acordo com o estabelecido no n.º9 da Diretiva n.º20/2013 da ERSE sobre
os Parâmetros de Regulação da Qualidade de Serviço do Setor Elétrico) ao cliente devido à leitura dos equipamentos de medição não estar de acordo com o
definido no Artigo 49.º do mesmo regulamento.
De acordo com o artigo 56.º, quando há lugar ao pagamento de compensações aos clientes previstas nas alíneas b), c), d), e), e f) do n.º 1 - do Artigo 52.º, a
informação do direito de compensação e o respetivo pagamento devem ser efetuados, o mais tardar, na primeira fatura emitida após terem decorrido 45 dias
contados a partir da data em que ocorreu o facto que fundamenta o direito à compensação, sem que seja necessária qualquer solicitação por parte do cliente.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Fonte: RQS setor elétrico 2016 da ERSE



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Fonte: RQS setor elétrico 2016 da ERSE



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

• O Momento é de Ação.

• Exploração Direta ou Nova Concessão?

• Qual o melhor caminho?

• Exploração Direta implica a criação de emprego local e a capacidade

real de otimizar a rede sem cair nos interesses de grupos económicos

que desenvolvam atividade nas várias áreas do Sistema Elétrico

Nacional.

• Concessão – Contrato definido por entidades terceiras sem a

participação direta dos municípios… ou seja, o proprietário não é

consultado sobre o futuro contrato que pode utilizar para

concessionar o seu bem.



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

• Lei n.º 31/2017, de maio de 2017 com efeitos teóricos em novembro/dezembro

2017…

• Comunicado do Conselho de Ministros de 4 de janeiro de 2018:

Ponto 5. “Foi aprovado o programa de ações e estudos a desenvolver pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) no âmbito da organização 
dos procedimentos de concurso público para a atribuição de concessões 
destinadas ao exercício da atividade de exploração das redes municipais de 
distribuição de eletricidade em baixa tensão, no território continental português.

Esse decreto-lei visa preparar o lançamento, em 2019, dos concursos para 
atribuição das concessões municipais de distribuição de energia elétrica em baixa 
tensão.”



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Então, o que um Município pode fazer 

para inverter a situação atual?



DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Munir-se de informação e 

conhecimento que lhe permita 

tomar a melhor decisão

Defender os seus Interesses e 

Direitos



E4S, Lda.

Rua Luís de Camões, nº 64

3750-159 Águeda, Portugal

T: +351 234 094 120

F: +351 234 024 822

www.e4s.pt


