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Resumo 

A crescente integração da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis nos mercados 

de energia tem levantado alguns desafios às empresas de produção, em termos de operação e 

planeamento dos seus portfólios de centrais. Uma empresa de produção, tendo como objectivo a 

maximização da sua receita líquida, tem de lidar com diversas licitações em vários mercados, entre 

os quais o Mercado Diário (MD) e o Mercado de Banda Secundária (MBS). Esta dissertação 

apresenta uma solução para a programação da produção de uma empresa com influência no preço 

de mercado, cujo portfólio é constituido por uma Central Hídrica Reversível (CHR) com capacidade 

de bombagem com potência variável e que actua simultaneamente no MD e no MBS. Os resultados 

foram obtidos para quatro cenários distintos, onde a CHR pode ou não ter a capacidade de 

bombagem com potência variável, atuando em apenas um mercado ou em ambos os mercados 

simultaneamente. Os resultados põem em evidência as vantagens de possuír uma CHR com 

capacidade de bombagem com potência variável num portfólio de produção, as vantagens de actuar 

em ambos os mercados simultaneamente e a estratégia de licitação da CHR tendo em conta a sua 

influência no preço. 

 

Palavras-Chave: Central hídrica reversível, Estratégia de licitação, Integração de renováveis, 

Mercado de banda secundária, Mercado diário.  
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Abstract 

The increasing integration of renewables in the energy markets has been raising some challenges to 

generation companies (GENCO), in terms of operation and planning of their generation portfolios. A 

GENCO aiming at maximizing its profits has to deal with bids to several available markets, among 

which are the Day-ahead Market (DAM) and the Secondary Reserve Market (SRM). This thesis 

presents a scheduling solution of a price-maker GENCO whose portfolio comprises a pumped-storage 

hydro (PSH) unit with variable pumping capacity, acting simultaneously in the DAM and SRM. The 

results were obtained for four different scenarios, where the PSH may or may not possess variable 

pumping capacity and compares the PSH behavior in one or both markets simultaneously. The results 

put in evidence the advantages of having a PSH unit with variable pumping capacity in a generation 

portfolio, the advantages of acting in both markets simultaneously and the PSH bidding strategy taking 

into account its influence on price. 

 

Keywords: Bidding strategy, Day-ahead market, Pumped-storage hydro, Renewable integration, 

Secondary reserve market. 
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2,tv  
Preço inicial no mercado diário no patamar de venda abaixo do patamar ativo para a hora 
t [€/MWh] 

1,tv  Preço inicial no mercado diário no patamar de venda ativo para a hora t [€/MWh] 

max

1,tbv  
Fracção inicial do patamar ativo que está do lado da venda no mercado diário e na hora t  
[MW] 

2,tc  
Preço inicial no mercado diário no patamar de compra acima do patamar ativo para a hora 
t [€/MWh] 

1,tc  Preço inicial no mercado diário no patamar de compra ativo para a hora t [€/MWh] 

max

1,tbc  
Fracção inicial do patamar ativo que está do lado da compra no mercado diário e na hora t  
[MW] 

2,tvb  
Preço inicial no mercado de banda secundária no patamar de venda abaixo do patamar 
ativo para a hora t [€/MW] 

1,tvb  
Preço inicial no mercado de banda secundária no patamar de venda ativo para a hora t 
[€/MW] 

max

1,tbvb  
Fracção inicial do patamar ativo que está do lado da venda no mercado de banda 
secundária e na hora t  [MW] 

cb  Rendimento do ciclo de bombagem da CHR 

min,H  Preço mínimo no mercado diário para o qual a CHR opera em turbinamento [€/MWh] 

max,B  Preço máximo no mercado diário para o qual a CHR opera em bombagem [€/MWh] 

B  Preço no mercado diário com a CHR a operar em bombagem [€/MWh] 

H  Preço no mercado diário com a CHR a operar em turbinamento [€/MWh] 

T Período de despacho [h] 
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1. Introdução 

1.1. Motivação e objetivos 

A situação atual do sistema elétrico, nomeadamente em termos da evolução do mix energético, com 

o aumento da produção renovável, em particular, das tecnologias englobadas na Produção em 

Regime Especial (PRE) tem levantado alguns desafios tanto no planeamento e operação da rede 

como na gestão dos mercados liberalizados de energia. Desta forma, tem-se verificado que a 

incorporação da PRE veio introduzir alguma variabilidade na produção e, em mercado, veio provocar 

uma redução do preço médio do mercado, afetando assim as receitas das empresas de geração. 

Nesta perspetiva, as Centrais Hídricas Reversíveis (CHR) têm um papel acrescido na integração da 

geração de origem renovável, em particular de energia eólica, aquela que, em Portugal, sofreu um 

maior aumento em termos de potência instalada, armazenando a energia excedentária e, deste 

modo, minimizando a necessidade de corte. Num ambiente de mercado liberalizado, considerando 

que as CHR são tomadoras de preço, o baixo preço da energia elétrica resultante dos períodos de 

baixo consumo e elevada disponibilidade eólica dará o incentivo para que as CHR realizem 

bombagem, promovendo a adequada integração de energia eólica. No entanto, se uma CHR tiver 

influência no preço de mercado, a sua estratégia de maximização das receitas pode levar a um perfil 

de bombagem e geração diferente, afastando-se deste papel de integração da energia eólica. 

Tendo em vista uma estratégia de maximização do lucro operacional, além do Mercado Diário (MD), o 

mercado de serviços de sistema (em particular o Mercado de Banda Secundária, MBS) pode 

configurar uma fonte de receitas adicionais para os produtores de energia elétrica. Por outro lado, 

com a instalação nas CHR de bombas que permitem a variação de potência (uma tecnologia 

relativamente recente que, em Portugal, está instalada apenas na central de Venda Nova III/Frades 

II), as empresas que tenham estas centrais nos seus portfólios de geração, podem ainda vir a licitar 

com a bombagem no MBS, potenciando ainda mais este mercado como uma fonte de receitas do 

portfólio. 

Este trabalho pretende assim desenvolver um modelo, restrições e parâmetros de avaliação de modo 

a estudar, do ponto de vista do produtor, o despacho de uma central hídrica reversível com influência 

no preço de mercado que vende a sua energia no MD e no MBS, através de simulação numérica com 

recurso ao Matrix Laboratory (MATLAB) e ao pacote de otimização General Algebraic Modeling 

System (GAMS). 

 

1.2. Estrutura da dissertação 

De modo a atingir os objetivos descritos na secção anterior, foi desenvolvido um modelo de despacho 

em ambiente de mercado, por forma a obter o perfil de operação de uma CHR que maximiza as 

receitas semanais de uma empresa de geração que licita no MD e no MBS. 
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A influência no preço de mercado é modelada através de uma curva de procura residual construída 

através do MATLAB® e obtida, tanto para o MD como para o MBS, a partir de dados reais 

disponibilizados pelo Operador del Mercado Ibérico de Energia – Pólo Español (OMIE) e pelas Rede 

Eléctrica Nacional (REN). O modelo de despacho e otimização económica foi implementado no 

GAMS® e recebe como dados as curvas de procura residual para cada hora (geradas pelo Matlab®).  

A presente dissertação encontra-se organizada em 5 capítulos (excluindo o capítulo atual), tal como 

se segue:  

 O capítulo 2 apresenta o enquadramento deste trabalho, caracterizando o sector elétrico, em 

particular, a produção e a estrutura geral dos mercados de eletricidade. É descrita, com 

algum detalhe, a evolução da produção e da potência instalada em Portugal e são também 

apresentados alguns desafios que o sector elétrico atualmente atravessa. Adicionalmente, 

para que se possa entender o conceito dos mercados de eletricidade, faz-se também uma 

pequena introdução à sua estrutura e ao seu modo de funcionamento; 

 O capítulo 3 descreve detalhadamente o Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL). 

Apresentam-se os vários mercados e modelos de negociação em que se subdivide o MIBEL, 

nomeadamente o MD, o mercado intradiário, os serviços de sistema, o mercado de 

contratação a prazo e a contratação bilateral. Adicionalmente, apresenta-se também a 

abordagem, no âmbito do MIBEL, a duas questões relevantes no modo de funcionamento dos 

mercados de eletricidade, nomeadamente a incorporação da Produção em Regime Especial 

(PRE) e a gestão dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC); 

 O capítulo 4 apresenta a curva da procura residual e descreve detalhadamente o modelo 

desenvolvido no âmbito deste trabalho, nomeadamente a sua formulação matemática, as 

restrições relacionadas com a curva da procura residual e as restrições adicionais 

relacionadas com o facto de se pretender aproximar este modelo da realidade dos mercados 

de energia e das limitações físicas das tecnologias de geração consideradas. Adicionalmente, 

apresentam-se as variáveis (designadas por sensibilidades) desenvolvidas com o objetivo de 

ajudar a compreender o comportamento da CHR ao longo do período simulado;  

 O capítulo 5 apresenta os 4 casos de estudo que foram considerados neste trabalho com o 

objetivo de avaliar o comportamento da CHR e o impacto no MD e no MBS. Nos casos de 

estudo considerados, variam a tecnologia da CHR (com e sem potência variável na 

bombagem) e os mercados onde a empresa atua; 

 O capítulo 6 conclui o trabalho, com um resumo dos aspetos mais relevantes do seu 

desenvolvimento e oferecendo uma perspetiva de trabalho futuro, ou seja, alguns aspetos 

que possam ser mais aprofundados e possíveis desenvolvimentos na área que possam 

utilizar este trabalho como ponto de partida. 
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2. Caracterização do sector elétrico  

2.1. A evolução da potência instalada e da produção em Portugal 

Apesar de Portugal não possuir reservas significativas de combustíveis fósseis, historicamente, o seu 

mix energético apresenta uma grande dependência deste tipo de matérias-primas. No período 1990-

2005, os combustíveis fósseis viram a sua incorporação no total de energia primária aumentar de 

82% para 87% em conjunto com um aumento no consumo de energia elétrica que, de 1990 a 2003, 

passou de 23.5 TWh para 46.5 TWh [1] [2]. Em anos posteriores, o aumento do consumo não foi tão 

acentuado e começam-se a verificar alterações profundas em termos das tecnologias de produção 

bem como da sua contribuição para a satisfação do consumo, tal como se pode ver na figura 1.  

 

Figura 1 - Satisfação do consumo de 2007 a 2016 [3]. 

 

Tendo em mente uma estratégia de independência energética e, simultaneamente, o cumprimento do 

Protocolo de Quioto, Portugal foi adotando (até à crise económica que teve início em 2011) diversas 

medidas de incentivo à instalação e produção de energia com base em fontes renováveis. 

A primeira lei que permitiu o acesso à rede elétrica por parte de produtores independentes data de 

1988 (Decreto-Lei Nº189/88 aprovado a 27 de maio) sendo aplicável, no seu formato original, apenas 

a pequenas centrais hidroelétricas (abaixo de 10 MW) e tendo sofrido uma emenda em 1995 

(Decreto-Lei Nº313/95 aprovado a 24 de dezembro) que permitiu a inclusão de outras fontes de 

energia renovável (como eólica). Em 2001, acompanhando uma diretiva europeia (2001/77/CE), 

Portugal lança o Programa E4 (Eficiência Energética e Energias Endógenas) que estipula o objetivo 

de ter 39% (depois alterado para 45%) do consumo bruto de eletricidade com origem renovável 
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(incluindo grandes hídricas) até 2010. Desta forma, foram lançadas uma série de iniciativas entre 

2001 e 2003: 

 Decreto-Lei 339-C/2001 (de 29 de dezembro de 2001) que estabeleceu uma série de tarifas 

atrativas para a produção de eletricidade com origem renovável; 

 Decreto-Lei 68/2002 (de 25 de março de 2002) que regulou o acesso à rede de baixa tensão 

para entrega de produção de energia; 

 Alargamento do alcance dos incentivos financeiros para a eficiência energética e uso de 

fontes de energia endógenas no âmbito do programa POE/PRIME. 

Estes incentivos permitiram um crescimento bastante acentuado na potência instalada em centrais 

renováveis a partir de 2001, tal como se pode ver na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Evolução da potência instalada por tecnologia de produção renovável [adaptado de [4] ] 

Potência Instalada das Centrais de Produção de Energia Elétrica 

 a partir de Fontes Renováveis (MW) 

Ano 
Hídrica ≥ 
10 MW 

Hídrica < 
10 MW 

Biomassa Eólica Geotérmica PV 
Total 

Renováveis 
Total 

2001 4050 281 427 125 18 1 4902 11405 

2002 4061 294 465 190 18 2 5029 11620 

2003 4061 298 445 268 18 2 5092 12018 

2004 4321 307 427 553 18 3 5629 13114 

2005 4493 323 429 1063 18 3 6329 13899 

2006 4524 324 429 1699 18 3 7009 14961 

2007 4524 329 449 2464 29 15 7809 15792 

2008 4533 324 453 3058 29 62 8459 16477 

2009 4544 341 519 3564 29 111 9107 18125 

2010 4544 354 712 3914 29 134 9687 19633 

2011 4975 357 711 4378 29 174 10624 20629 

2012 5165 374 712 4531 29 242 11052 20416 

 

Nas tecnologias renováveis, a que mais se destaca em termos do aumento da potência instalada é 

claramente a energia eólica. No final de 2014, a potência instalada no conjunto dos cerca de 230 

parques eólicos de Portugal continental totalizava 4844 MW. Este valor inclui sobreequipamento em 
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vários parques, pelo que a potência efetivamente ligada à rede, considerando todas as limitações, se 

situava em 4541 MW, tal como se pode ver na figura 2. 

 

 

Figura 2 - Evolução anual da potência eólica ligada à rede de 2005 a 2014 [5]. 

 

A evolução da potência instalada culmina em 2014 com uma percentagem de 62% da produção total 

com origem renovável, sendo 31% de origem hídrica, 24% de origem eólica (a quota mais elevada de 

sempre para esta tecnologia até aí, com uma produção anual de 11.813 GWh), e 1% de fotovoltaica, 

tal como se pode ver na figura 3. No entanto, é importante referir que, para estes resultados, 

contribuiu em muito o fato de este ano (tal como o anterior) ter tido condições excecionais tanto em 

termos de produção hídrica como em termos de produção eólica, com índices de produtibilidade 

respetivos de 1.27 e 1.11 [6]. 
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Figura 3 - Repartição da produção por tecnologia nos anos 2013 e 2014 [7]. 

 

Tal como 2014, o ano anterior tinha também registado a quota de produção mais elevada de sempre 

com origem eólica [5], no entanto, 2012 marcou o sector energético português, especificamente a 

produção com origem renovável de uma forma bastante particular, nomeadamente com as reformas 

delineadas no contexto do Programa de Assistência Financeira entre o Estado Português, a União 

Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central Europeu. Algumas das reformas 

acordadas incidiram diretamente nos apoios até aí dados à Produção em Regime Especial (PRE, que 

inclui a produção renovável com exceção dos grandes centros produtores hídricos): 

 Revisão da eficiência dos apoios dados à PRE; 

 Para os contratos existentes, estudar a possibilidade de renegociação com vista a 

implementar uma tarifa inferior; 

 Para os novos contratos, rever em baixa as tarifas e assegurar que estas não compensam os 

produtores em demasia pelos seus custos, de modo a proporcionarem um incentivo para a 

redução de custos. 

Os esquemas de apoio à PRE (as tarifas) têm assim estado sob revisão e negociação e foram 

implementadas diversas medidas que originaram alguma insegurança entre os investidores, em 

particular uma nova legislação aprovada em fevereiro de 2012 (Decreto-Lei 25/2012) que suspendeu 

por tempo indefinido a instalação de mais potência, com a exceção dos contratos atribuídos em 2005 

e de algumas atualizações de equipamento. 
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2.2. O impacto da penetração de renováveis na geração por centrais térmicas 

A penetração de fontes de energia renovável, não apenas em Portugal mas de uma forma global, tem 

vindo a afetar significativamente a utilização das centrais térmicas, com especial ênfase nas Centrais 

de Ciclo Combinado a Gás Natural (CCCGN). De facto, tem-se verificado uma tendência crescente 

de encerramentos de centrais a carvão e de CCCGN, tendo-se chegado a um total de 71GW de 

capacidade encerrados na Europa no período compreendido entre 2010 e 2014, tal como se pode ver 

na figura 4. 

 

Figura 4 - Evolução dos encerramentos (em GW) de centrais de carvão e CCCGN na Europa entre 2010 e 2014 
[adaptado de [8]]. 

 

Para que as centrais térmicas convencionais (como é o caso das CCCGN) possam ter a possibilidade 

de recuperar os custos fixos de investimento, é necessário que operem um número suficiente de 

horas a preços superiores aos seus custos marginais. Esse número de horas de operação depende 

de vários fatores, desde logo os próprios custos fixos de investimento, os custos marginais e os 

preços resultantes do mercado. No caso das CCCGN, o seu financiamento partiu do princípio que as 

centrais deste tipo que operassem entre 4000 e 5000 horas por ano iriam recuperar os seus custos 

fixos de investimento, o que na prática não se tem verificado, tal como se pode ver na figura 5, em 

parte porque os custos marginais das centrais térmicas a carvão têm sido menores mas também 

porque as renováveis têm vindo a substituir a geração térmica na satisfação do consumo. 
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Figura 5 - Horas efetivas de operação (em média) das CCCGN em Espanha entre 2004 e 2014 [adaptado de [8]]. 

 

Desta forma, tem-se verificado que a incorporação da PRE em mercado contribuiu para uma redução 

do preço médio do mercado diário e mercado a prazo, desalojando do diagrama tecnologias de custo 

variável mais elevado, nomeadamente as tecnologias de produção térmica, tendo vindo a afetar 

especialmente as CCCGN. Por outro lado, a operação destas últimas tecnologias é encarecida, 

devido aos arranques e paragens mais frequentes (que se refletem nos custos de operação e 

manutenção) e também devido ao menor número anual de horas de funcionamento (que não lhes 

permitem a recuperação dos custos fixos de investimento), o que justifica a evolução de 

encerramentos das centrais desta tecnologia apresentada na figura 4 em especial aquelas que não 

estão cobertas por contratos a longo prazo ou mecanismos de compensação [9]. 

No que diz respeito à escolha entre o carvão e o gás, tem-se verificado uma competição entre as 

CCCGN e as centrais a carvão por uma quota tendencialmente decrescente que está atualmente 

reservada às centrais térmicas, sendo que as centrais a carvão têm ganho uma vez que têm custos 

marginais inferiores (já que o custo do carvão, mesmo considerando custos de emissões de carbono, 

é bastante inferior ao custo do gás natural). Em 2008 verificou-se uma queda abrupta no preço do 

carvão e, apesar de ter recuperado ligeiramente em 2011, esta recuperação não foi suficiente para 

compensar a subida no preço do gás natural e, assim, ter a possibilidade de ter impacto na 

preferência dada às centrais a carvão face às CCCGN na ordem de mérito [10]. Na primeira metade 

de 2012, em 2013 e, novamente, em 2014 a margem de lucro (clean spark spread) das CCCGN, que 

mede a margem financeira entre o preço da eletricidade e o custo de comprar gás natural para a 

gerar incluindo os custos de emissão de carbono, desceu para valores negativos em muitos países 

europeus (como é o caso da Alemanha) ao passo que, no mesmo período, a margem de lucro das 

centrais a carvão considerando também os custos de emissão de carbono (clean dark spread) se 

manteve sempre positiva, tal como se pode ver na figura 6 [10] [11]. 
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Figura 6 - Margem de lucro das CCCGN e centrais térmicas a carvão incluindo custos de emissão de carbono 
(clean spark spread e clean dark spread) na Alemanha em 2013 e 2014 [adaptado de [11]]. 

 

Em termos da utilização das CCCGN em Portugal, tem-se verificado a mesma tendência que foi 

anteriormente ilustrada para Espanha. No caso português, entre 2004 e 2011, a contribuição das 

CCCGN para a energia emitida para a rede situou-se entre 20% e 25%, tendo diminuído para 11% 

em 2012, situando-se nos 13% em 2014 e regressando aos 20% em 2015, tal como se pode ver na 

figura 7. 

 

Figura 7 - Percentagem da energia emitida para a rede por CCCGN entre 2002 e 2016 [REN]. 
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2.3. A variabilidade da energia eólica no sistema elétrico português 

A evolução da penetração de fontes de energia renovável (com especial ênfase em eólica) no 

sistema elétrico português trouxe consigo benefícios que não podem ser desvalorizados, como a 

redução do consumo de combustíveis fósseis e dos impactos ambientais associados, maior 

segurança no aprovisionamento energético e redução da dependência energética de outros países. 

No entanto, e apesar destes benefícios, existem também aspetos negativos que não devem ser 

negligenciados e que resultam do carácter variável destas fontes de energia (devido à sua inerente 

ligação com as condições meteorológicas). Um desses aspetos negativos diz respeito ao 

desequilíbrio entre a produção e o consumo, que resulta do facto da maior disponibilidade de fontes 

renováveis (como o vento) coincidir com os períodos de baixo consumo [12], tal como é mostrado na 

figura 8.  

 

Figura 8 - Comparação entre a média diária equivalente da geração anual agregada de energia eólica e a média 
diária equivalente de consumo anual [adaptado de [13]]. 

 

A operação dos sistemas de energia elétrica é baseada no princípio de que, em cada instante, o 

consumo (incluindo as perdas) é igual à geração, ou seja, o conjunto de centrais existentes deve 

produzir, em cada momento, a energia entregue aos consumidores. Desta forma, se tanto o consumo 

como a geração aumentarem ou diminuírem subitamente, os desequilíbrios de potência daí 

resultantes têm de ser compensados pelo sistema. 

No passado, a incerteza estava sobretudo associada ao consumo. No entanto, com o aumento da 

integração de renováveis (principalmente eólica), a incerteza na geração passa também a 

desempenhar um papel bastante relevante dada a variabilidade inerente a estas fontes de energia, tal 

como se pode ver na figura 9 que apresenta a evolução da produção eólica ao longo de um mês. 
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Figura 9 - Produção eólica observada durante o mês de novembro de 2006 como percentagem da potência 
instalada [14]. 

 

2.4. Mitigação da variabilidade na geração em Portugal 

Existem diversas soluções com o objetivo de mitigar a variabilidade na geração provocada pela 

penetração de produção renovável, nomeadamente uma melhor gestão da procura, o fornecimento 

de uma reserva operacional por parte das centrais que possuam alguma flexibilidade na operação 

(como, por exemplo, as centrais de ciclo combinado), a produção descentralizada, o corte de 

produção eólica, as interligações com outros sistemas de energia e o armazenamento de energia [9] 

[12]. 

Uma das soluções mais utilizadas é o armazenamento uma vez que permite desacoplar a procura da 

oferta, mitigando os desequilíbrios entre a geração e o consumo, facilitando a integração da produção 

renovável. O armazenamento de energia requer um investimento num sistema de armazenamento 

mas, por outro lado, evita a desvantagem do corte da produção eólica e as restrições associadas à 

utilização das interligações para exportar a energia produzida [13]. 

Uma das estratégias em Portugal é o investimento nas centrais hídricas já que estas apresentam 

características de rapidez de entrada e saída de serviço e de flexibilidade de operação que as tornam 

extremamente adequadas como complemento da produção eólica. Adicionalmente, ao recorrer-se à 

instalação de equipamentos reversíveis, possibilita-se que as centrais hídricas intervenham, quer 

quando a produção eólica é inferior à prevista (através do turbinamento), quer quando ela é superior, 

utilizando-se nestes casos a energia eólica excedentária para bombar água para um reservatório 

superior, a qual será turbinada mais tarde, quando as necessidades forem maiores e/ou a produção 

eólica for menor. 

Neste sentido, o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH) [14] 

concluiu que a relação ideal entre a potência reversível e a potência eólica deveria ser na ordem de 

1 MW reversível por cada 3,5 MW eólicos. Nestas condições, tendo em conta que se previa ter em 

2010 uma potência de 5700 MW eólicos, o plano concluiu também que seria conveniente ter, nesse 

ano, aproximadamente 1600 MW reversíveis. Assim sendo, o plano estudou e selecionou 10 

aproveitamentos hídricos com potencial para construção que são apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 - Principais características dos aproveitamentos selecionados no Plano nacional de barragens de 
elevado potencial hidroelétrico [adaptado de [14]]. 

Principais Características dos Aproveitamentos Selecionados no PNBEPH 

Aproveitamento 
Bacia 

Hidrográfica 
Rio Tipo 

Área da Bacia 
Hidrográfica (km

2
) 

Capacidade da 
Albufeira (hm

3
) 

Potência 
Instalada 

(MW) 

Energia 
Produzida 
(GWh/ano) 

Foz Tua Douro Tua Reversível 3822 310 234 340 

Fridão Douro Tâmega - 2630 195 163 299 

Padroselos Douro Beça/ 
Tâmega 

Reversível 315 147 113 102 

Gouvães Douro Torno/ 
Tâmega 

Reversível 100 13 112 153 

Daivões Douro Tâmega Reversível 1984 66 109 148 

Alto Tâmega Douro Tâmega Reversível 1557 96 90 114 

Almourol Tejo Tejo - 67323 20 78 209 

Pinhosão Vouga Vouga Reversível 401 68 77 106 

Girabolhos Mondego Mondego Reversível 980 143 72 99 

Alvito Tejo Ocreza - 968 209 48 62 

Total ------------------ ------------- --------------- --------------- 1266 1096 1632 

 

2.5. O mercado grossista de eletricidade 

Nos mercados de eletricidade, uma das formas de relacionamento entre empresas produtoras, por 

um lado, e comercializadores ou clientes elegíveis, por outro, corresponde a uma “aproximação” de 

um mercado spot centralizado, também conhecido por mercado em Pool. Estes mercados integram 

ou administram mecanismos a curto prazo nos quais se pretende equilibrar a produção e o consumo 

através de propostas comunicadas pelas entidades produtoras, por um lado, e pelos 

comercializadores e consumidores elegíveis, por outro. Este tipo de mercados funciona normalmente 

no dia anterior àquele em que será implementado o resultado das propostas de compra/venda que 

tiverem sido aceites. Neste sentido, estes mercados são conhecidos por mercados diários [15] [16]. 

A maioria dos mercados de energia elétrica funcionam através de mecanismos simétricos, ou seja, 

permitem que sejam submetidas ofertas de compra e venda de energia elétrica. Desta forma, os 

produtores, por um lado, e os comercializadores, intermediários financeiros ou consumidores 

elegíveis, por outro, transmitem as suas ofertas ao operador de mercado e este, relativamente a cada 

um dos intervalos de tempo em causa (tipicamente 1 hora ou 30 minutos), organiza as propostas e 

constrói curvas de venda e compra, tal como se pode ver na figura 10. 
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Figura 10 - Curvas de venda e compra num mercado em Pool [16].  

 

De modo a construir a curva de venda, as ofertas são colocadas por ordem crescente dos preços 

oferecidos e, no caso da curva de compra, são colocadas por ordem decrescente sendo que, cada 

segmento das curvas representa uma ou mais ofertas (no caso de se ter mais do que um 

produtor/comercializador a oferecer ao mesmo preço) de compra ou venda caracterizadas pelo preço 

e quantidade oferecida. O ponto onde as duas curvas se intersectam designa-se por preço de 

encontro do mercado (ou market clearing price) e a energia elétrica associada a esse preço designa-

se por quantidade negociada (ou market clearing quantity). 

O preço de encontro corresponde ao preço da energia elétrica para o qual há ofertas de compra com 

preço superior ao preço associado às ofertas de venda. Desta forma, as ofertas de compra e venda 

que se situem à direita da quantidade negociada não são aceites uma vez que não existem ofertas de 

compra cujo preço supere o das ofertas de venda ainda não despachadas [16]. 

 

2.6. Tecnologias de produção, preços e custos marginais no mercado 

grossista de eletricidade 

Teoricamente, num mercado de eletricidade competitivo e ignorando algumas imperfeições 

associadas ao funcionamento destes mercados, as licitações para a energia comprada e vendida no 

mercado, induzem não apenas a quantidade correta de capacidade de geração mas também um mix 

adequado de tecnologias de geração. Dado que a eletricidade não pode ser armazenada e que a 

procura varia bastante ao longo do ano, um portfólio economicamente eficiente de centrais de 

geração inclui (ou deveria incluir) tecnologias com custos de investimento e operação variados. Neste 

sentido, as centrais de base têm custos de investimento relativamente altos e custos de operação 

baixos, ou seja, este tipo de centrais são economicamente viáveis se operarem durante grande parte 
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das horas do ano. As centrais intermédias (tipicamente centrais a gás) têm custos de investimento 

mais baixos e custos de operação mais altos quando comparadas com as centrais de base sendo 

projetadas para operar 20% a 50% das horas do ano. As centrais de ponta têm tipicamente os custos 

de investimento mais baixos e os custos de operação mais altos quando comparadas com as de base 

e as intermédias, sendo projetadas (tecnologicamente e economicamente) para operarem até 20% 

das horas do ano [17]. 

Em termos práticos, no entanto, é importante referir que as tecnologias que ocupam as várias zonas 

do diagrama de carga estarão sempre dependentes das normas específicas do mercado em que se 

inserem e do mix energético disponível nesse mesmo mercado. Em Portugal, por exemplo, pode ver-

se na figura 11 diagramas de carga característicos de Primavera e Outono do ano de 2014. 

 

Figura 11 - Diagrama de carga de um dia característico de Primavera (esquerda)/Outono (direita) do ano de 2014 
[6]. 

 

Verifica-se que a Produção em Regime Especial (PRE) se posiciona na base do diagrama de carga, 

nas posições de preço mais baixo, seguida pela produção térmica, neste caso carvão, sendo que, em 

dias típicos de Verão, a produção térmica a carvão é também acompanhada por gás natural. As 

hídricas de fio de água seguem-se às térmicas uma vez que, dada a capacidade muito limitada de 

armazenamento, não têm a possibilidade de gerir a oportunidade de venda e a ponta do diagrama de 

carga é tipicamente ocupada pela importação e pelas hídricas de albufeira, com capacidade 

despachável e capazes de gerir a oportunidade de venda face à possibilidade de armazenamento da 

água. 

Um outro conceito relevante e no qual se baseia a ordem de mérito das centrais que constituem o 

sistema electroprodutor é o custo marginal. O custo marginal, aplicado ao sistema electroprodutor, 

corresponde ao preço a que seria remunerada uma unidade extra de energia elétrica se o valor da 

carga aumentasse de uma unidade. É com base no custo marginal que se faz o escalonamento da 

entrada (retirada) em funcionamento, ou despacho, das diferentes centrais, ou seja, estabelece-se 

uma ordem de mérito crescente com os custos marginais para a entrada e decrescente para a 

retirada de funcionamento, tal como se pode ver na figura 12. 
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Figura 12 - Custo marginal versus potência do sistema electroprodutor [18]. 

 

Num mercado competitivo e equilibrado, os preços incluídos nas ofertas de venda tendem a refletir os 

custos marginais de produção dos diversos produtores e, dessa forma, corresponder a preços 

marginais. De facto, ofertar energia associando preços excessivamente superiores ao custo marginal 

de produção iria acarretar um risco elevado uma vez que aumentaria a probabilidade desse produtor 

não ser despachado. Por outro lado, ofertar a preços excessivamente inferiores aos custos marginais 

de produção aumenta a probabilidade dessas ofertas serem aceites, o que contribuiria para a 

diminuição do preço de encontro do mercado e poderia fazer com que alguns produtores fossem 

remunerados abaixo dos seus custos de produção. Desta forma, dado que neste tipo de mercados o 

preço de encontro do mercado é determinado pela interseção entre as curvas de oferta e procura, o 

comportamento mais eficiente corresponde a construir ofertas de venda baseadas em preços 

marginais. Ainda assim, é importante referir que as remunerações auferidas pelos produtores com 

base neste mecanismo são, para todas as centrais despachadas à exceção da última, tipicamente 

superiores aos seus custos marginais de produção [16]. 
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3. Mercado Ibérico de Eletricidade 

3.1. Constituição e perspetiva histórica do mercado ibérico de eletricidade 

O primeiro impulso para a criação do Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) foi dado pela União 

Europeia (UE) através da publicação da Diretiva 96/92/CE que estabelecia as regras para o mercado 

comum de eletricidade e definia os princípios de abertura à concorrência do setor elétrico europeu. 

Na sequência desta decisão, Portugal e Espanha assinaram um memorando em 1998 com objetivo 

de fortalecer a cooperação em matéria de energia elétrica a que se seguiram negociações para 

eliminação de obstáculos ao livre comércio na península.  

A 14 de novembro de 2001 surge o primeiro ato formal entre os dois países através da assinatura de 

um protocolo para a criação do MIBEL. Seguiu-se, a 31 de março de 2002, a apresentação da 

proposta conjunta sobre o “Modelo de Organização do Mercado Ibérico de Eletricidade” [19] por parte 

da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e da Comisión Nacional de Energia (CNE).  

Entretanto, a fim de eliminar algumas deficiências de funcionamento do mercado europeu e melhorar 

aspetos concorrenciais, a UE publicou a Diretiva 2003/54/CE, revogando a Diretiva 96/92/CE e, em 

Portugal, são publicados o despacho nº12 596/2003 a aprovar a criação do Operador do Mercado 

Ibérico de Energia – Pólo Português (OMIP) e o Decreto-Lei 185/2003 que estabelece um conjunto de 

regras gerais aplicáveis à comercialização de energia no Sistema Elétrico Nacional (SEN), aos 

agentes de mercado, ao mercado organizado e à extinção dos Contratos de Aquisição de Energia 

(CAE).  

No ano de 2004, em Santiago de Compostela, é assinado o acordo de constituição do MIBEL, para 

em março de 2007 ser assinado o plano de compatibilização regulatória. Finalmente, a 1 de julho de 

2007, dá-se o arranque efetivo do MIBEL, após a cessação dos CAE em Portugal (com as exceções 

da Turbogás e Tejo Energia, cuja comercialização está a cargo da REN Trading) dos quais 

beneficiavam a maioria dos produtores ordinários, criando-se, em alternativa, os Custos para a 

Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC). Esta alteração permitiu assegurar as obrigações 

decorrentes dos antigos CAE sem impedir a participação dos referidos produtores em mercado 

através da compensação, positiva e negativa, entre o diferencial das receitas de mercado e das 

previstas nos CAE.  

Em 2009, de forma a melhor adequar as condições de desenvolvimento do mercado interno de 

eletricidade, a legislação europeia voltou a ser atualizada, sendo publicado o denominado “Terceiro 

Pacote Energético” da União Europeia (através da diretiva 2009/72/CE) que teve como principais 

objetivos o aumento da concorrência, a existência de uma regulamentação eficaz e o incentivo ao 

investimento em benefício dos consumidores. A transposição para Portugal desta diretiva comunitária 

decorreu entre 2011 e 2012 através da publicação dos Decretos-Lei nº78/2011, nº215-A/2012 e 

nº215-B/2012. 
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3.2. O mercado grossista de eletricidade em Portugal 

A produção de energia elétrica em regime de mercado está associada a um mercado grossista, no 

qual os produtores asseguram a produção de energia e os agentes compradores adquirem a energia 

elétrica, com o âmbito de fornecimento a clientes finais ou para consumo próprio. A comercialização 

de energia está associada a um mercado retalhista, em que os agentes comercializadores concorrem 

para assegurar o fornecimento dos clientes finais. 

O funcionamento do mercado grossista de energia elétrica, no atual quadro de desenvolvimento do 

MIBEL, está assente em diferentes métodos de contratação. Estes métodos refletem o funcionamento 

do setor elétrico, designadamente o facto de se tratar de um setor que funciona em regime de 

equilíbrio simultâneo de produção e consumo.  

Assim, o mercado grossista do MIBEL é atualmente constituído por [20]:  

• Um mercado de contratação a prazo - Este mercado é gerido pelo Operador do Mercado 

Ibérico de Energia - Pólo Português (OMIP), em que se estabelecem compromissos a futuro 

de produção e de compra de energia elétrica. Este mercado pode efetuar liquidação física 

(entrega da energia) ou liquidação financeira (compensação dos valores monetários 

subjacentes à negociação);  

• Um mercado de contratação à vista - Este mercado é gerido pelo Operador del Mercado 

Ibérico de Energia – Pólo Español (OMIE) e apresenta uma componente de contratação 

diária (mercado diário) e uma componente de ajustes intradiários (mercado intradiário), em 

que se estabelecem programas de venda e de compra de energia elétrica para o dia seguinte 

ao da negociação;  

• Um mercado de serviços de sistema - Este mercado é gerido pelos operadores de sistema de 

cada país, REN Eléctrica Nacional e a Red Eléctrica de España (REE) para Portugal e 

Espanha, respetivamente. Funcionando em tempo real, tem por objetivo garantir o equilíbrio 

entre a potência de produção e a potência de consumo de energia elétrica;  

• Contratação bilateral - É um mercado livre em que os agentes contratam, através de acordos 

bilaterais para os diversos horizontes temporais, a compra e venda de energia elétrica. 

Na figura 13 ilustra-se a constituição global do MIBEL em todas as suas vertentes de contratação, 

que foram detalhadas anteriormente. 
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Figura 13 - Constituição do MIBEL [21]. 

 

3.3. O mercado diário 

3.3.1. Descrição geral do funcionamento do mercado diário 

O Mercado Diário (MD) do MIBEL é a plataforma de transação de eletricidade para entrega no dia 

seguinte ao da negociação. Este mercado forma o preço para cada uma das 24 horas de cada dia e 

para cada um dos 365 ou 366 dias de cada ano (sendo a hora de negociação determinada pela hora 

legal em Espanha). É atualmente o principal segmento de mercado do MIBEL, representando em 

dezembro de 2014 cerca de 45% do total de energia transacionada. 

Este mercado funciona através do cruzamento de ofertas (de compra e de venda) por parte dos 

diversos agentes registados para agir naquele mercado, anunciando cada oferta o dia e a hora a que 

se reporta, o preço e a quantidade de energia correspondentes. Desta forma, para cada período 

considerado, a energia transacionada total (em MWh) e o preço unitário ou preço de mercado (em 

€/MWh) são determinados pelo equilíbrio que resulta do cruzamento entre a oferta e a procura tendo 

em vista a obtenção do ótimo económico. 

O preço de mercado é encontrado através de um processo em que se ordenam de forma crescente 

em preço as ofertas de venda (curva de oferta) e de forma decrescente em preço as ofertas de 

compra (curva de procura) de eletricidade para uma mesma hora. O preço de mercado (graficamente 

corresponde ao cruzamento das curvas de oferta e de procura) é o menor dos preços que garante 

que a oferta satisfaz a procura, como se pode ver na figura 14. 
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Figura 14 - Curvas agregadas de oferta e procura para a hora 7 do dia 22/03/2017 [22]. 

 

O funcionamento do MD em que participam os agentes portugueses implica que todos os 

compradores paguem um mesmo preço e todos os vendedores recebam esse mesmo preço, no que 

se designa como modelo de preço marginal único. As regras de funcionamento deste mercado 

organizado são próprias do Operador do Mercado Ibérico – Pólo Espanhol (OMIE) que está 

responsável pela gestão do mesmo e tem como base de operação o Programa Diário Viável 

Definitivo (PDVD). 

Os compradores no mercado de produção de energia elétrica são os distribuidores, os 

comercializadores, os consumidores qualificados e os agentes externos cuja participação esteja 

autorizada no Mercado Ibérico. Os compradores poderão apresentar ofertas de aquisição de energia 

elétrica no mercado diário, sendo condição necessária para isso que estejam inscritos no registo 

administrativo correspondente e que adiram às regras de funcionamento do mercado.  

Adicionalmente, como o MD compreende simultaneamente Portugal e Espanha, torna-se necessário 

prever a circunstância de as capacidades de interligação comercialmente disponíveis entre os dois 

países não comportarem os fluxos de transfronteiriços de energia que o cruzamento de ofertas em 

mercado determinaria. 

Sempre que tal ocorre, as regras em vigor de mercado determinam que se separem as duas áreas de 

mercado correspondentes a Portugal e Espanha e que se encontrem preços específicos para cada 

uma das áreas mencionadas. Este mecanismo é designado como market splitting ou separação de 

mercados, como se pode ver na figura 15. 
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Figura 15 - Mecanismo de separação de mercados [23]. 

 

Assim sendo, quando é atingido o limite de fluxo de energia autorizado pelos operadores da rede, tem 

que se fazer um novo cálculo do preço de mercado, tendo em conta que o diferencial entre a energia 

previamente calculada para a interligação e o limite máximo tem agora que ser produzido pelo país 

importador a um preço superior, tal como se pode ver na figura 16, onde Portugal, das horas 2 a 6 do 

dia 2 de dezembro de 2015, como país importador, tem um preço de mercado superior ao de 

Espanha. 
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Figura 16 - Preços nos sistemas elétricos português e espanhol e energia transacionada no MIBEL no dia 
02/12/2015 [22]. 

 

É também importante referir que, na situação de market splitting a oferta do mercado exportador que 

assegura o trânsito máximo na interligação é remunerada ao preço de equilíbrio do mercado 

exportador, enquanto a procura correspondente paga o preço de equilíbrio do mercado importador, 

gerando-se um diferencial de preços que, multiplicado pelo trânsito na interligação, corresponderão a 

proveitos das rendas de congestionamento [20]. 

Para além das ofertas internas, o OMIE está aberto a ofertas provenientes do exterior mas também 

neste caso existem limites físicos derivados das capacidades de interligação existentes entre a 

Península Ibérica com os países vizinhos (França, Andorra e Marrocos). 

 

3.3.2. Processo de elaboração do Programa Diário Viável Definitivo 

O Programa Diário Viável Definitivo (PDVD) constitui a base dos resultados do MD conjugados com a 

resolução de eventuais restrições técnicas que possam ocorrer. É da responsabilidade do OMIE, 

enquanto operador responsável pelo MD, e o seu processo de elaboração encontra-se indicado no 

procedimento 7 do Manual de Procedimentos da Gestão Global do Sistema do Setor Elétrico 

(MPGGSSE) [24]. 

O OMIE, após a realização do processo de encontro de ofertas no MD, envia à Gestão Global do 

Sistema (GGS) antes das 09:30 de cada dia, o Programa Diário Base de Contratação (PDBC), para o 

horizonte diário seguinte, correspondendo à discriminação horária das vendas e aquisições 

concretizadas no MD pelas unidades de oferta, tendo por base o encontro de ofertas de compra e de 

venda recebidas após resolução dos congestionamentos na interligação. 

Com o fecho do período definido para a receção dos contratos bilaterais, a GGS elabora o Programa 

Diário Base de Funcionamento (PDBF), programa diário com discriminação horária elaborado a partir 
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do PDBC e da informação de concretização dos contratos bilaterais, procedendo à abertura do 

período para a receção de informação necessária ao processo de Resolução de Restrições Técnicas 

no PDBF, que é constituído por: 

 Ofertas para Resolução de Restrições Técnicas no PDBF; 

 Repartição por unidade física, da energia contratada no mercado organizado e/ou, através de 

contratação bilateral, pelas distintas unidades de programação; 

 Para os períodos que a GGS solicite, as potências hidráulicas máximas que possam ser 

fornecidas, no caso de serem requeridas por razões de segurança do sistema, durante um 

tempo máximo de 4 e 12 horas. 

A GGS, tendo em conta a sua previsão do consumo, as indisponibilidades programadas na rede e 

afetas a unidades de produção, realiza análises de segurança, para detetar possíveis restrições 

técnicas no PDBF, e suas possíveis soluções. Posteriormente, introduz as alterações na 

programação que sejam necessárias, para resolução das restrições detetadas, selecionando aquelas 

que impliquem um menor encargo para o sistema, e estabelece as limitações de segurança que 

sejam necessárias para evitar o aparecimento de novas restrições técnicas nos processos e 

mercados posteriores. 

Uma vez resolvidas as restrições técnicas identificadas, a GGS realiza modificações adicionais para 

obter um programa equilibrado entre a geração e o consumo, respeitando as limitações de programa 

estabelecidas por razões de segurança. 

O PDVD, programa diário com discriminação horária que incorpora as modificações introduzidas no 

PDBF para resolver as restrições técnicas e posterior reequilíbrio entre geração e consumo, é 

publicado pela GGS até às 13:00 horas, ou passadas duas horas desde a publicação do PDBF, 

quando a publicação deste se processar após as 11:00 horas. 

 

3.3.3. Tipos de ofertas no mercado diário 

As ofertas de compra e venda são realizadas por agentes autorizados e submetidas ao Operador de 

Mercado (OMIE), sendo permitido para cada período e a cada agente submeter até um limite de 25 

licitações, ou seja, blocos com uma determinada quantidade de energia (MWh) a um determinado 

preço (Euro/MWh). O OMIE estabelece ainda que o preço mínimo de oferta seja 0,00 Euro/MWh e o 

preço máximo de 180,3 Euro/MWh. 

No caso das ofertas de venda, estas podem ser simples ou complexas, sendo que estas últimas, 

além de cumprirem os requisitos exigidos às ofertas simples, incorporam uma ou mais das condições 

técnicas ou económicas descritas de seguida [25]:  

 Condição de indivisibilidade – Esta condição estabelece que uma licitação vendida o será 

para toda a energia e não para uma fração da mesma a não ser que o preço seja diferente de 

zero e, nesse caso, o valor da energia poderá ser dividido pela aplicação de regras de 

distribuição. Os vendedores apenas poderão incorporar como indivisível a primeira licitação 
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das 25 possíveis por período e apenas poderão incorporar a condição de indivisibilidade 

naquelas ofertas em que não apresentem mais nenhuma condição complexa; 

 Graduação de carga – Esta condição protege unidades de produção que, por restrições 

técnicas, não podem variar bruscamente a sua potência. Desta forma, esta condição permite 

estabelecer a diferença máxima entre a energia de uma hora e a energia da hora seguinte;  

 Entradas mínimas – Esta condição permite aos vendedores realizarem ofertas para todos os 

períodos da sessão, mas apenas serão efetivadas caso se realize, no conjunto da sua 

produção desse dia, um valor fixo mínimo, estabelecido em Euros, acrescido de um valor 

variável, estabelecido em Euro por cada MWh que foi concertado; 

 Paragem programada – Esta condição permite que o vendedor, cujas ofertas não foram 

efetivadas devido à condição de entradas mínimas, não pare bruscamente a produção no 

início do dia. Desta forma, poderá realizar uma paragem programada num tempo máximo de 

três horas, alterando as ofertas para simples e condicionado a que as ofertas sejam 

decrescentes para os períodos decorrentes desta condição. 

Embora não estejam identificados especificamente os dois tipos de ofertas nas curvas agregadas de 

oferta e procura disponibilizadas pelo OMIE para cada hora, os efeitos das ofertas complexas de 

venda abaixo do preço de mercado que não foram casadas podem facilmente ser observados na 

figura 17. 

 

Figura 17 - Curvas agregadas de oferta e procura para a hora 9 do dia 15/07/2017 [22]. 

 

Na figura 17, a curva azul representa a procura e a curva laranja representa a oferta. O cruzamento 

entre as duas curvas deveria marcar o preço de mercado para o período considerado (29,70 €/MWh, 

neste caso), no entanto, há ainda a considerar que as ofertas complexas condicionam a curva de 

oferta final e, possivelmente, o preço de mercado. Neste exemplo, algumas ofertas de venda 

complexas foram retiradas uma vez que as condições que lhes estavam associadas (sejam 

económicas ou técnicas) não foram cumpridas e, assim sendo, a curva a vermelho representa as 
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ofertas de venda que foram efetivamente casadas. Neste caso, esta situação teve impacto direto no 

preço de mercado, elevando-o para 41,90 €/MWh. 

 

3.3.4. O preço de encontro no mercado diário e o processo de cassação 

Antes do processo de cassação propriamente dito, dá-se um processo de validação das ofertas 

enviadas ao operador de mercado para que se determine quais poderão ser consideradas. 

Adicionalmente, os operadores de sistema remetem ao OMIE toda a informação respeitante a 

contratos bilaterais internacionais, indisponibilidades, capacidade disponível e sobrecapacidade 

máxima de exportação/importação em cada uma das interligações e informação da energia com 

notificação e alocação de direitos de capacidade (direitos de capacidade de interligação adquiridos 

através de outras formas de negociação que impliquem trânsito de energia entre os 2 países). 

Após este processo de validação, dá-se início à cassação, começando por estabelecer a ordem de 

preferência das ofertas que foram validadas tanto para a venda como para a compra, sendo 

importante referir que a produção de energia proveniente dos contratos bilaterais não é tida em conta 

neste processo.  

No caso das ofertas de venda, a ordem de preferência segue os seguintes critérios (por ordem): 

 Da oferta com o preço mais baixo para a oferta com o preço mais alto (por ordem crescente); 

 Data, hora, minuto e segundo de inserção das ofertas no sistema do OMIE; 

 Energia associada à oferta, ou seja, no caso de coincidirem no critério anterior, ordena-se 

pela quantidade de energia associada a cada oferta, da que tem menor energia à que tem 

maior; 

 Ordem alfabética, ou seja, no caso de coincidirem no critério anterior, ordenam-se as ofertas 

por ordem alfabética e numérica. 

No caso das ofertas de compra, a ordem de preferência segue os seguintes critérios (por ordem): 

 Da oferta com o preço mais alto para a oferta com o preço mais baixo (por ordem 

decrescente); 

 Data, hora, minuto e segundo de inserção das ofertas no sistema do OMIE; 

 Energia associada à oferta, ou seja, no caso de coincidirem no critério anterior, ordena-se 

pela quantidade de energia associada a cada oferta, da que tem menor energia à que tem 

maior; 

 Ordem alfabética, ou seja, no caso de coincidirem no critério anterior, ordenam-se as ofertas 

por ordem alfabética e numérica 

 

Na generalidade dos casos, depois de estabelecida a ordem de preferência das ofertas, são obtidas 

as curvas de oferta (venda) e de procura (compra). O cruzamento de preço das duas curvas fixa o 

preço de encontro do mercado para essa hora. Os valores de procura iguais ou superiores ao preço 
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de mercado e os valores de oferta iguais ou inferiores a esse valor são aceites e, neste caso, diz-se 

que essas ofertas foram casadas.  

O processo de cassação, descrito acima de uma forma geral, é efetuado pelo OMIE com base no 

algoritmo Euphemia cujo objetivo é a otimização do denominado bem-estar social, que se reflete 

neste mercado na soma no conjunto de todos os períodos horários do horizonte de programação do 

proveito das ofertas de compra, mais o proveito das ofertas de venda, mais os proveitos das rendas 

de congestionamento. Por proveito das ofertas de compra entende-se a diferença entre o preço da 

oferta de compra casada e o preço marginal recebido, e por proveito das ofertas de venda entende-se 

a diferença entre o preço marginal recebido e o preço de oferta de venda casado [26]. 

 

3.4. O mercado intradiário 

3.4.1. Descrição geral do funcionamento do mercado intradiário 

O mercado ibérico intradiário é gerido pelo OMIE (enunciado pelo Real Decreto 2019/2007, de 26 de 

dezembro), tendo sido idealizado e concebido como um mercado de ajustes, com o objetivo de 

oferecer uma adequação entre a oferta e a procura mais precisa e próxima do tempo real que a 

permitida pelo MD, resolvendo, desse modo, possíveis desajustes em sucessivas etapas da 

programação do mercado.  

No mercado intradiário, e com o objetivo de poderem corrigir as suas posições anteriores, para 

períodos em que o MD já se encontra encerrado, os agentes com uma posição natural vendedora 

(produtores) podem comprar energia, e os agentes com uma posição natural compradora 

(comercializadores) podem vender energia, permitindo-se assim a adequação da produção e 

consumo ao verificado fisicamente [20]. 

O mercado intradiário estrutura-se em seis sessões diárias sendo que apenas são válidas para 

períodos que possuam um programa diário validado e realizando-se, em cada uma delas, um 

cruzamento de cariz marginal entre a oferta e a procura. Assim, após o fecho do MD, as sessões do 

mercado intradiário permitem negociar energia a ser produzida/vendida nas horas seguintes (desde o 

fim da sessão de negociação até se atingir o primeiro período negociável decorrem 3h15m). A 

primeira sessão abrange 28 horas (as últimas 4 no dia D-1 e as 24 do dia D) e a sexta abrange as 

últimas 9 horas do dia D, tal como se pode ver na figura 18. 
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Figura 18 – Sessões do mercado intradiário [adaptado de [20]. 

 

3.4.2. Processo de elaboração do Programa Horário Operativo 

O Programa Horário Operativo (PHO) é o programa que incorpora, nos programas diários, os 

resultados do mercado intradiário, as mobilizações de reserva de regulação e todas as mobilizações 

executadas pela GGS até à sua publicação, 15 minutos antes do início de cada hora. O processo de 

elaboração do PHO encontra-se definido no procedimento 7 do MPGGSSE [24]. 

Após a publicação dos resultados do Mercado de Banda de Regulação Secundária e até às 20:00 

horas, os agentes de mercado submetem à GGS ofertas de reserva de regulação a subir e/ou a 

baixar, podendo estas ser atualizadas de acordo com os critérios e horários estabelecidos. 

Posteriormente, a GGS elabora o PHO, para cada hora e até ao final do horizonte de programação. 

O PHO pode ser modificado em cada hora, até ao final do período de programação, sendo publicada 

uma nova versão até 15 minutos antes da mudança da hora.  

 

3.4.3. Tipos de ofertas no mercado intradiário 

Os agentes estão autorizados a apresentar ofertas no mercado intradiário desde que estejam 

habilitados para apresentar ofertas no MD e que tenham participado na sessão do MD 

correspondente, tenham executado um contrato bilateral ou ainda, como exceção, que não tenham 

participado por estar indisponíveis e tenham ficado posteriormente disponíveis. 

A cada agente são autorizadas ofertas até cinco licitações por período. Tal como no MD, as ofertas 

podem ser simples ou complexas. No caso do mercado intradiário, é também possível ao 

compradores apresentarem ofertas complexas, que podem ser dos seguintes tipos [26] [27]:  

 Graduação de carga (para ofertas de compra e venda) - Esta condição, expressa em 

MW/minuto, estabelece a variação de energia máxima (comprada ou vendida) entre dois 

períodos consecutivos;  

 Condição de aceitação completa na concertação do primeiro lanço da oferta (para ofertas de 

compra e venda) - Condição que permite aos agentes retirar totalmente a oferta caso a 
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primeira licitação não seja totalmente casada. Com esta condição, oferece-se aos agentes a 

possibilidade de ajustar os programas das unidades de produção ou aquisição a um novo 

perfil ou, no caso de não ser possível numa parte, deixar o programa prévio sem modificação 

de algumas das horas individualmente. Utiliza-se esta opção, por exemplo, para adiantar os 

processos de arranque ou paragem ou ainda evitar engarrafamentos das caldeiras; 

 Condição de aceitação completa em cada hora na concertação do primeiro lanço da oferta de 

venda (para ofertas de compra e venda) - Condição que permite aos agentes retirar a oferta 

total (todas as licitações) de uma dada hora caso a primeira licitação dessa hora não seja 

totalmente casada, não sendo retiradas as ofertas realizadas para as restantes horas. Utiliza-

se esta opção, por exemplo, em grupos que produzem (mínimo técnico) ou consomem 

(consumo de bombagem) um valor mínimo ou nada, podendo também ser útil para 

consumidores que possam estar em situações semelhantes (que consumam um valor mínimo 

ou nada); 

 Condição de número mínimo de horas consecutivas de aceitação completa do primeiro lanço 

da oferta (para ofertas de compra e venda) - Condição que permite aos agentes retirar 

totalmente a oferta caso a primeira licitação de um número consecutivo especificado de 

períodos não seja totalmente casada. Esta condição aplica-se, por exemplo, quando a 

unidade de produção ou aquisição deve produzir ou deixar de consumir de forma consecutiva 

pelo menos um número mínimo de horas. No caso da compra, pode aplicar-se a 

consumidores que, por exemplo, não podem pôr em funcionamento uma fábrica por um 

número de horas inferior ao especificado na oferta;  

 Condição de energia máxima (para ofertas de compra e venda) - Nesta condição fica 

determinado que se a oferta de uma dada unidade for casada, garante-se que o volume total 

de energia determinada para o horizonte temporal estabelecido será igual ou inferior e nunca 

superior ao ofertado. Esta condição é necessária devido à volatilidade dos preços do 

mercado intradiário (entre cada uma das horas), que não possibilitam conhecer as horas nas 

quais podem concertar as unidades de produção ou aquisição e, ainda assim, a energia que 

podem vender tem um limite (como pode ser o caso das unidades de produção de 

bombagem); 

 Entradas mínimas (para ofertas de venda) - Esta condição permite aos vendedores 

realizarem ofertas para todos os períodos da sessão, mas apenas serão efetivadas caso se 

realize, no conjunto da sua produção desse dia, um valor fixo mínimo, estabelecido em Euros, 

acrescido de um valor variável, estabelecido em Euro por cada MWh que foi concertado;  

 Condição de pagamentos máximos (para ofertas de compra) - Condição que permite aos 

compradores realizarem ofertas que apenas serão efetivadas caso se pague um valor 

monetário máximo, declarado em Euros, no conjunto das compras da sessão, acrescido de 

uma quantidade variável declarada em Euros/MWh. 

É também importante referir que as ofertas, para cada sessão do mercado intradiário, devem ser tais 

que o programa que resulte da aceitação completa de cada oferta acrescido do programa prévio da 

unidade de produção ou aquisição possa respeitar as limitações impostas pelo operador do sistema 
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para o horizonte de programação ou, se não as cumpre previamente à realização das ofertas, esteja 

próximo do seu cumprimento. 

 

3.4.4. O preço de encontro no mercado intradiário 

Após o envio por parte dos operadores de sistema das informações relevantes respeitantes às 

restrições técnicas e validação das ofertas, o operador de mercado procede a concertação das 

ofertas económicas de compra e venda de energia elétrica. Tal como acontece para o MD, a 

ordenação das ofertas é realizada em função do mérito económico das curvas de oferta e procura. 

Mediante a existência de ofertas simples e complexas, o operador de mercado inicia um processo 

iterativo de concertação (simples ou complexa segundo coincidam ofertas simples ou que integrem 

condições complexas) tendo em vista a incorporação de todas as condições complexas ofertadas, 

garantindo que todas as restrições definidas pelo operador de sistema são respeitadas. Assim, o 

método de concertação simples é aquele que obtém de forma independente o preço marginal, bem 

como o volume de energia elétrica que aceite para cada oferta de compra e de venda para cada 

período horário de programação. Já o método de concertação complexa obtém o resultado da 

concertação a partir do método de concertação simples, adicionando-se depois a condição de 

graduação de carga de modo a obter a concertação simples condicionada, após a qual se inicia um 

processo iterativo, executando-se várias concertações simples condicionadas até que todas as 

unidades de venda e aquisição concertadas respeitem as condições complexas declaradas, sendo 

esta solução a primeira solução final provisória. Após obter a primeira solução final provisória, inicia-

se um novo processo iterativo adicionando-se a restrição da capacidade máxima de interligação de 

modo a obter a primeira solução final definitiva. 

O preço, tal como no MD, é definido pela interceção das curvas de oferta e procura. Os critérios 

estabelecidos para ordenar as propostas passam também pelos definidos para o MD, ou seja, em 

caso de igualdade de preços, a ordenação é efetuada segundo a data e hora de submissão das 

ofertas, volume de energia da licitação, ordem alfabética e numérica [26] [27]. 

 

3.5. Os serviços de sistema 

3.5.1. Descrição geral do funcionamento dos serviços de sistema 

Os serviços de sistema visam a operação em segurança e em contínuo do sistema elétrico e o 

equilíbrio permanente entre produção e consumo. Tendo em vista este objetivo, o MIBEL 

desenvolveu o mercado de serviços de sistema, de forma a assegurar a sua liquidação e contratação.  

Os serviços de sistema em Portugal possuem duas vertentes, os serviços de sistema obrigatórios e 

os serviços de sistema complementares [24]: 
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 Serviços de sistema obrigatórios: Estão definidos como serviços não remunerados que 

qualquer unidade de produção em regime ordinário está obrigada a fornecer. Nestes serviços 

incluem-se o controlo de tensão, a manutenção da estabilidade ou a regulação primária;  

 Serviços de sistema complementares: Estão definidos como serviços remunerados cuja 

contratação deve ser feita com base em mecanismos transparentes, não discriminatórios e 

que visem a promoção da eficiência económica. Nestes serviços incluem-se a regulação 

secundária e a reserva de regulação, remunerados com base em mercados de ofertas, e a 

compensação síncrona, o arranque autónomo e a interruptibilidade, remunerados com base 

em contratos bilaterais. 

Os mercados de serviços de sistema de Portugal e Espanha encontram-se separados e funcionam de 

forma independente. No caso português cabe ao operador da Rede Nacional de Transporte (RNT) o 

papel de gestor global de sistema (GGS) assim como a operação do mercado de serviços de sistema. 

A concessão da RNT encontra-se atribuída à REN Eléctrica Nacional. 

 

3.5.2. A regulação primária 

A regulação primária é um serviço de sistema obrigatório e, como tal, não remunerado fornecido 

pelos geradores em serviço. Tem por objetivo corrigir automaticamente os desequilíbrios instantâneos 

entre a produção e o consumo e o seu fornecimento realiza-se através da variação de potência dos 

geradores de forma imediata e autónoma por atuação dos reguladores de velocidade das turbinas 

como resposta às variações da frequência. 

O procedimento 11 do MPGGSSE [24] define que todas as unidades de produção que estejam 

diretamente ligadas à RNT devem dispor de regulação primária. As unidades às quais seja 

tecnicamente impossível contar com o equipamento adequado e que, por essa razão, não podem 

fornecer este serviço, devem-no contratar a outras entidades que o possam prestar e comunicar o 

contrato à GGS. 

Adicionalmente, o Regulamento da Rede de Transporte (RRT) [28] estabelece que os grupos 

geradores devem permitir uma regulação primária na banda de, pelo menos, 5% da potência nominal 

em torno de cada ponto de funcionamento estável, devendo o estatismo dos grupos ser ajustável 

entre valores limite, nos quais se inclua o intervalo de 4% a 6%. Em termos da variação de potência 

resultante, deverá realizar-se em 15 segundos perante perturbações que provoquem desvios de 

frequência inferiores a 100 mHz e linearmente entre 15 e 30 segundos para desvios de frequência 

entre 100 e 200 mHz. 

 

3.5.3. A regulação secundária 

A regulação secundária tem como objetivo controlar o desvio de interligação com Espanha em 

relação ao programado e colaborar no controlo de potência/frequência conjunta, tendo em vista a 

correta exploração do SEN tanto do ponto de vista económico como em termos da garantia e 
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segurança do abastecimento. Assim, de acordo com o MPGGSSE [24], dentro das limitações 

técnicas inerentes aos equipamentos de regulação disponíveis e atendendo às circunstâncias 

concretas da exploração em cada momento, é aplicável a regulação secundária nas seguintes 

situações: 

 Perante os desvios resultantes das variações contínuas e aleatórias do consumo, das rampas 

de subida e descida programadas dos grupos térmicos e das alterações horárias do 

programa na interligação, que possam existir até que se possa efetuar uma nova contratação 

de geração e, neste caso, a modificação correspondente nos programas de geração; 

 Perante desequilíbrios bruscos entre a produção e o consumo originados pela perda de 

grupos geradores ou por desvios esporádicos do consumo. 

A regulação secundária é um serviço de sistema remunerado e onde a participação de cada Unidade 

Física, na reserva de regulação secundária total estabelecida no SEN, é determinada por 

mecanismos de mercado. De acordo com o estabelecido no Regulamento de Operação das Redes 

do Setor Elétrico (ROR) [29], as ofertas são obrigatórias para todas as Unidades Físicas dos Agentes 

de Mercado que se encontrem disponíveis e habilitadas para o fornecimento deste serviço de sistema 

e a sua valorização é definida por duas parcelas: 

 Banda de regulação secundária: É definida como uma margem de potência, em cada um dos 

dois sentidos (reserva ou banda a subir ou a baixar), sendo a banda total dada pela soma em 

valor absoluto da banda a subir e a baixar; 

 Energia de regulação secundária: É a energia contida dentro dos limites da banda utlizada 

devido a uma solicitação de regulação em tempo real, valorizada ao preço da última oferta de 

reserva de regulação mobilizada em cada período de programação, segundo o respetivo 

sentido de regulação, para substituir ou completar a regulação secundária verificada. 

Conforme as regras definidas para o mercado de banda de regulação secundária, os agentes de 

mercado que possuem unidades físicas disponíveis e habilitadas para prestar este serviço, oferecem, 

por unidade física e para cada um dos períodos de programação do dia seguinte, uma banda de 

regulação (em MW), discriminada por sentido de regulação (a subir ou a baixar) e o respetivo preço 

unitário da banda (em €/MW), podendo este preço ser limitado a um valor máximo imposto pela 

ERSE. Adicionalmente, as ofertas devem respeitar as seguintes condições ou restrições: 

 Rácio entre a Banda de Regulação Secundária a subir e a baixar estabelecido pela GGS com 

uma tolerância de 5%; 

 Banda de regulação secundária mínima estabelecida pela GGS a oferecer no bloco com 

preço mais baixo; 

 Limites técnicos da Unidade Física. 

 

As ofertas devem ser enviadas entre as 18:00 horas e as 18:45, período após o qual a GGS 

seleciona as ofertas que, em conjunto, representam um menor custo para o sistema, tendo por base 

os seguintes critérios: 
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 A valorização duma oferta tem em conta o preço unitário da banda; 

 No caso de igualdade de custo entre várias ofertas, realiza-se um rateio proporcional da 

banda a atribuir, em função da banda oferecida; 

 Se a contratação duma oferta de regulação secundária, com a base associada, criar uma 

restrição técnica no sistema, não é considerada no processo de contratação; 

 A soma das Bandas de Regulação Secundária contratadas, deve estar compreendida num 

intervalo de ± 10% em torno da banda de regulação requerida pela GGS para cada período 

de programação e comunicada aos agentes até às 13:00 horas do dia anterior. 

Em termos da valorização e formação do preço da banda de regulação secundária, a legislação 

sofreu alterações recentes (através do despacho nº4694/2014 do gabinete do secretário de estado da 

energia, publicado a 1 de Abril de 2014), estando atualmente o preço indexado ao mercado 

equivalente em Espanha (nomeadamente ao preço trimestral médio) e não podendo ultrapassar em 

20% o custo marginal estimado de uma central de ciclo combinado a gás natural publicado e 

atualizado pela ERSE. Adicionalmente, este despacho modificou também a regras de remuneração 

das centrais abrangidas por CMECs de modo a fomentar a participação destas centrais no Mercado 

de Banda Secundária (MBS). 

 

3.5.4. A reserva de regulação 

A reserva de regulação corresponde a uma reserva adicional de potência ativa que garante a 

reposição da regulação secundária perante incidências que provoquem desequilíbrios entre a 

geração e o consumo, capazes de esgotar as reservas de regulação primária e secundária 

existentes. 

De acordo com o MPGGSSE [24] e, tal como acontece no MBS, os agentes de mercado habilitados a 

participar neste serviço de sistema, estão obrigados a submeter diariamente, associada à 

programação da operação para o dia seguinte, uma oferta (em MW e o preço da energia 

correspondente em Euro/MWh) com toda a reserva de regulação disponível, por área de balanço 

(unidade de produção e bombagem pertencentes ao mesmo agente que agregam desvios de 

produção), tanto para subir (diferença entre o limite técnico superior e a energia contratada nos 

mercados organizado e/ou bilateral) como para baixar (diferença entre a energia contratada nos 

mercados organizado e/ou bilateral e o limite técnico inferior), para cada um dos períodos de 

programação do dia seguinte, atualizada posteriormente, tendo em conta a participação nas 

diferentes sessões do mercado intradiário. 

Em termos da valorização, para cada período de programação, a reserva de regulação é remunerada 

com base num mercado de ofertas, ao preço da última oferta a ser mobilizada (total ou parcialmente), 

segundo cada sentido de regulação, na escada de ofertas de reserva de regulação. 
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3.6. O mercado de contratação a prazo 

O mercado de contratação a prazo do MIBEL é um mercado organizado que oferece instrumentos de 

gestão de risco sob a forma de derivados e que teve o seu arranque efetivo em julho de 2006. É 

gerido pelo OMIP e a OMIClear (sociedade detida a 100% pelo OMIP) desempenha as funções de 

câmara de compensação e de contraparte central nas operações, ou seja, posiciona-se entre 

comprador e vendedor efetuando a liquidação dos títulos, assegurando a gestão de riscos e garantias 

entre as partes e assegurando o cumprimento de todos os contratos. 

Em Portugal, a regulação e supervisão são da responsabilidade da Comissão do Mercado de Valores 

Mobiliários (CMVM) e da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

Em termos das entidades envolvidas, podem participar no mercado de contratação a prazo 

produtores em regime ordinário, comercializadores, intermediários financeiros com capacidade e 

competência de negociação e outros agentes do setor. 

Os produtos disponibilizados, nomeadamente os contratos a prazo, correspondem a acordos de 

compra e venda de energia para uma determinada maturidade no futuro (semana, mês, trimestre e 

ano), de acordo com as regras específicas deste mercado (apresentadas no Regulamento da 

Negociação do OMIP [30]) e podem ser de três tipos: 

 Contrato Futuro: É um contrato padronizado (volume nominal e notação de preço) de compra 

ou venda de energia para um determinado horizonte temporal, em que o comprador se 

compromete a adquirir eletricidade no período de entrega e o vendedor se compromete a 

colocar essa mesma eletricidade, a um preço determinado no momento da transação. Este 

contrato tem liquidações diárias (margens) entre o preço de transação e a cotação de 

mercado (a futuro) de cada dia, podendo esta liquidação ser física (entrega da energia 

subjacente) ou financeira (corresponde à diferença entre o preço de referência spot e o preço 

de referência de negociação do contrato futuro). Os compradores e vendedores não se 

relacionam diretamente, cabendo à câmara de compensação (OMIClear) a responsabilidade 

de liquidar as margens diárias e o contrato na data ou período de entrega. Os contratos futuro 

são, atualmente, o produto mais transacionado no mercado de contratação a prazo; 

 Contrato Forward: É um contrato semelhante ao contrato futuro, no entanto, não tem 

liquidações diárias das margens durante o período de negociação, sendo a margem liquidada 

integralmente nos dias de entrega física ou financeira; 

 Contrato Swap: É um contrato que visa trocar uma posição de preço variável por uma posição 

de preço fixo, ou vice-versa. São operações que têm o objetivo de limitar o risco financeiro, 

não havendo lugar a entrega física mas apenas à liquidação das margens correspondentes. 

A padronização de um contrato sobre a eletricidade, como é o caso dos contratos a prazo disponíveis 

neste mercado, implica que a dimensão de cada contrato (nominal), a unidade em que se expressa o 

preço e o valor mínimo de variação do preço (tick), bem como as condições de entrega, são 

predefinidas. O nominal dos contratos futuro listados pelo OMIP é de 1 MW, podendo existir dois tipos 

de produto: 
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 Produto Base (Baseload), que oferece a mesma quantidade de energia para todas as horas 

de um determinado período; 

 Produto Pico (Peakload), que oferece a mesma quantidade de energia para as 16 horas de 

pico (da hora 9 à hora 24) dos dias úteis constantes de um determinado período. 

Adicionalmente, existem dois tipos de negociação no mercado de contratação a prazo: 

 Em contínuo, que se realizam dentro do horário previsto para negociação e definido no 

Regulamento da Negociação.  

 Em leilão, através de sessões específicas realizadas em dias indicados pelo OMIP 

(atualmente nas 4 primeiras quartas-feiras de cada mês). Neste caso estão previstas 

obrigações de compra para comercializadores de último recurso ibéricos (comercializadores 

regulados do MIBEL). 

Existe ainda a possibilidade de efetuar acordos bilaterais, Over-the-counter (OTC), realizados 

diretamente entre comprador e vendedor, mas que podem ser registados no OMIP para que o 

mercado proceda à compensação e liquidação, assumindo o risco associado à operação. 

 

3.7. A contratação bilateral 

Além dos mercados organizados descritos nas secções anteriores, o MIBEL permite também a 

negociação direta de compra e venda de energia entre agentes de mercado autorizados. Nesse 

sentido, os contratos bilaterais físicos são estabelecidos livremente entre duas partes nas quais uma 

se compromete a colocar na rede e outra a receber energia (ajustada para as perdas) ao preço e 

condições acordadas entre as partes. 

De acordo com o Regulamento de Relações Comerciais do Setor Elétrico [31] os contratos devem ser 

comunicados ao operador da rede de transporte (no âmbito da gestão global do sistema) para efeitos 

de verificação técnica da programação, assegurando a capacidade da rede para a sua 

operacionalização, assim como para determinar eventuais desvios entre produção e consumo. Para 

tal, a informação a apresentar terá que indicar os períodos de execução, a energia contratada, a 

unidade de produção e instalação produtora que atua como consumidor (nos casos em que 

intervenham instalações produtoras como entidades adquirentes). 

 

3.8. A produção em regime especial no âmbito do mercado ibérico de 

eletricidade 

Quando se analisa o mercado de eletricidade e a construção do preço de encontro do mercado, 

nomeadamente no âmbito do MIBEL, um fator que tem de ser tido em conta é o fato da PRE, de 

origem renovável, produção distribuída ou através da combinação de calor com eletricidade 

(cogeração), não concorrer em mercado livre e se encontrar ao abrigo de incentivo legislativo, sendo 

os preços estabelecidos administrativamente (através da chamada feed-in tariff, cujo valor é definido 
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numa lógica de custos evitados). Para além disso, a sua produção é prioritária face à Produção em 

Regime Ordinário (PRO), como são os casos das centrais térmicas e das grandes hídricas.  

Para encarar esta situação, os dois países que constituem o MIBEL seguiram inicialmente estratégias 

distintas. No caso de Espanha, desde 2009 que a PRE apresenta propostas em mercado a preços 

nulos ou próximos de zero, garantindo-se assim a sua prioridade para produção. Posteriormente, há 

lugar à compensação aos produtores em PRE de modo a garantir o pagamento do valor estabelecido 

em legislação. Refira-se que em 2013, o governo espanhol, numa tentativa de minimizar o défice 

tarifário decorrente da política de incremento de tecnologias de recurso renovável no país, efetuou 

uma importante alteração, que resultou numa redução significativa destas compensações.  

Em Portugal ficou inicialmente decidido que a PRE não entraria em mercado, sendo a sua produção 

totalmente vendida ao comercializador de último recurso (EDP Serviço Universal), reduzindo-se 

consideravelmente as necessidades de aquisição de energia em mercado deste comercializador. 

Assim, a PRE não aparece explicitamente no mercado, mas influencia o preço de encontro, uma vez 

que influencia o volume da oferta de compra que o comercializador de último recurso fazia ao 

mercado. Contudo, o forte crescimento de produção em regime especial nos últimos anos veio pôr 

em causa este modelo já que as necessidades da EDP Serviço Universal acabavam muitas vezes por 

ser inferiores à energia adquirida via PRE, algo que pode ser verificado na figura 19, que mostra uma 

evolução da PRE e do seu peso na satisfação do consumo. 

 

Figura 19 - Evolução da produção em regime especial e o seu peso na satisfação do consumo [9]. 
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A proposta do Conselho de Reguladores do MIBEL, de julho de 2012, de integração da PRE no 

MIBEL, vem no sentido de seguir um modelo próximo do seguido em Espanha, o que, por um lado, 

permite uma harmonização da estratégia dos dois países e, por outro, evita situações de ofertas de 

aquisição de energia negativa por parte do comercializador de último recurso. É também importante 

referir que, em termos das questões associadas ao modelo e desenho do mercado, que foram alvo 

de consulta pública, a integração da PRE em regime de mercado beneficiou de um amplo consenso 

entre os agentes consultados, independentemente do referencial temporal para a sua colocação. Foi 

considerado que, entre as vantagens desta abordagem, deveriam ser evidenciadas o aumento da 

transparência do mercado e uma maior aproximação dos agentes com interesses na PRE aos 

referenciais de mercado, o que, eventualmente, poderá criar condições para que as tecnologias mais 

maduras possam ver a sua remuneração mais dependente do encontro entre procura e oferta [9]. 

Atualmente, de acordo com as recomendações da proposta de 2012 do Conselho de Reguladores do 

MIBEL, a EDP Serviço Universal agrupa a produção prevista em PRE e submete-a ao mercado a 

preços nulos ou próximos de zero. As suas necessidades de aquisição de energia (que se refletem 

nas propostas de compra) são tratadas de forma independente, sendo submetidas na totalidade ao 

mercado. 

 

3.9. O mecanismo de manutenção do equilíbrio contratual em Portugal 

Antes da liberalização do sector elétrico, a produção em Portugal (e na generalidade dos países 

europeus) era baseada em Contratos de Aquisição de Energia (CAE) a longo prazo, estabelecidos 

entre cada centro electroprodutor e um comprador único que assegurava o aprovisionamento de 

energia para fornecimento à generalidade dos consumidores finais. 

Através dos CAE, os produtores recebiam, por um lado, uma remuneração pelo custo variável que 

tinham com a produção e, por outro, uma remuneração pela disponibilidade. A remuneração pela 

disponibilidade incluía os custos fixos de operação e manutenção, as amortizações e a remuneração 

do capital investido a uma determinada taxa. Esta remuneração era anual, atualizada pela inflação e 

ajustada pelos desvios verificados na disponibilidade real face à disponibilidade contratada, não 

dependendo diretamente da quantidade de energia elétrica produzida por cada centro 

electroprodutor. O término previsto dos CAE variava de acordo com a central, indo de 2007 para a 

central de Tunes a 2027 para a central hídrica de Frades. 

Com a liberalização do sector elétrico, tanto ao nível da comercialização como da abertura da 

produção à concorrência, e o correspondente compromisso dos governos português e espanhol de 

constituir o MIBEL, a existência de um sistema de aquisição de energia no qual cerca de 58% da 

procura seria satisfeita através de centros electroprodutores com CAE não era sustentável. Se a 

esses 58% se adicionar cerca de 20% de produção proveniente das PRE, conclui-se que seria difícil 

formar um mercado ibérico que, no caso de Portugal, iria satisfazer, à época da sua criação, pouco 

mais de 20% das necessidades de consumo. Assim, de modo a tentar conjugar os CAE com o 

funcionamento dos mercados organizados, através do Decreto-Lei n.º 240/2004, de 27 de dezembro, 
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foi criado um mecanismo que permite efetuar a cessação dos CAE mantendo o equilíbrio contratual 

subjacente a estes contratos. Posteriormente, em 2007, com a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 50/2007, veio confirmar-se a introdução do mecanismo de Custos para a Manutenção do 

Equilíbrio Contratual (CMEC), que permitiu a cessação voluntária de parte dos CAE existentes (com 

as exceções da Turbogás e Tejo Energia, cuja comercialização está a cargo da REN Trading). 

Os CMECs vieram assim permitir a participação em mercado dos centros electroprodutores 

anteriormente cobertos por CAEs, podendo estes licitar no mercado a prazo, no mercado spot, no 

mercado bilateral e também no mercado de serviços de sistema. A receita gerada por esta 

participação em mercado poderá estar acima ou abaixo da receita que o centro electroprodutor teria 

quando estava coberto por CAE, sendo que o CMEC ajusta a receita da seguinte forma [20]:  

 Receita de mercado inferior à do CAE: Se a receita do centro electroprodutor com a 

participação em mercado for inferior à que obteria pela aplicação do CAE respetivo, o CMEC 

atua no sentido de cobrir a diferença entre o valor obtido em mercado e o que seria 

decorrente da aplicação do modelo de contrato de longo prazo. Este valor é um encargo do 

sistema, sendo suportado por todos os consumidores de energia, através da tarifa de uso 

global do sistema; 

 Receita de mercado superior à do CAE: Se a receita do centro electroprodutor com a 

participação em mercado for superior à que obteria pela aplicação do CAE respetivo, o CMEC 

atua no sentido de retirar a diferença entre o valor obtido em mercado e o que seria 

decorrente da aplicação do modelo de contrato de longo prazo, aplicando-o como um valor a 

deduzir aos encargos do sistema elétrico, através da tarifa de uso global do sistema. 

Recentemente, através do despacho nº4694/2014 do gabinete do secretário de estado da energia, 

publicado a 1 de Abril de 2014, de modo a incentivar a participação dos centros electroprodutores 

cobertos por CMECs no mercado de regulação secundária e, consequentemente, a segurança de 

abastecimento, foram alteradas as regras do cálculo da receita correspondente a este serviço de 

sistema que passa a ser o valor máximo entre: 

 O valor das receitas da banda de regulação secundária das centrais com CMEC obtido no 

ano a que se reporta a revisibilidade; 

 O valor que resulta do produto entre a receita total da banda de regulação secundária das 

centrais do produtor e o quociente entre a produção das centrais com capacidade de 

telerregulação com CMEC e a produção total das centrais com capacidade de telerregulação 

do produtor, relativo ao ano referido na alínea anterior. 

 

 

 

 

 



 

38 
 

 

 

 

  



 

39 
 

4. Modelo de despacho em ambiente de mercado 

4.1. A curva de procura residual 

A curva de procura residual é a base do modelo implementado e expressa a quantidade de energia 

elétrica licitada/ofertada por uma empresa de geração em função do preço de equilíbrio ou, no caso 

deste estudo, tratando-se de uma de procura residual inversa, o preço de equilíbrio do mercado em 

função da quantidade de energia elétrica licitada por uma empresa de geração. 

Atualmente, dado que a maioria dos mercados elétricos assenta numa lógica de licitação (já 

explicada nos capítulos anteriores desta dissertação para o caso português), é possível estudar como 

as empresas de geração agem em mercados competitivos assumindo apenas que terão um 

comportamento de maximização do lucro. Os participantes neste tipo de mercados submetem ao 

operador de mercado as suas curvas de disponibilidade para comprar e de disponibilidade para 

vender, que são depois usadas para obter o preço de equilíbrio do mercado. Assim, as licitações de 

oferta submetidas por outras empresas de geração (excluindo a empresa em análise) em conjunto 

com as licitações existentes de compra, vão determinar a curva da procura residual dessa empresa, 

tal como se pode ver na figura 20 [32]. 

 

 

Figura 20 – Exemplo de determinação de uma curva de procura residual. 

 

Dado que os agentes do Mercado Diário (MD) realizam as suas ofertas de venda e licitações de 

compra em blocos de energia elétrica a um determinado preço, as curvas de oferta e procura 

apresentam um comportamento em escada. Deste modo, a central hídrica com bombagem, ao 

realizar bombagem ou geração irá deslocar a curva da procura ou da oferta para a direita, 

respetivamente, pelo que a curva de procura residual também apresenta um comportamento em 

escada, sendo o preço de equilíbrio do MD limitado por um valor máximo e zero. 

É importante referir ainda que, dado que a base de licitação dos mercados diários tem tipicamente 

uma frequência horária, pode-se considerar energia (em MWh) ou potência (em MW) nas curvas da 
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procura residual, sendo atualmente mais comum na literatura da área representar-se as curvas com o 

preço em €/MWh em função da potência em MW, podendo no entanto referir-se também energia já 

que corresponde à mesma quantidade (na lógica horária do mercado). 

 

4.2. Formulação do modelo 

4.2.1. Formulação matemática geral 

No contexto deste trabalho, é assumido que estamos num mercado elétrico sujeito a um mecanismo 

de licitação para definir o preço de equilíbrio do mercado (como é o caso do MIBEL) e que queremos 

otimizar o lucro operacional de uma empresa de geração com um portfólio de centrais que lhe 

permite, a cada hora, ter a capacidade de afetar esse mesmo preço de equilíbrio.      

O problema de otimização considerado para este trabalho tem por base o método proposto por S. 

Torre, J. M. Arroyo, A. J. Conejo and J. Contreras [33], tendo-se adaptado e estendido a 

representação da curva da procura residual para os casos em que a energia total comercializada pela 

empresa de geração é negativa, ou seja, incluem-se desta forma os casos em que a energia 

consumida pelas centrais hídricas quando estão em bombagem é superior à energia gerada pelas 

outras centrais do portfólio da empresa. 

Desta forma, a condição (1) representa a formulação matemática geral do modelo quando a empresa 

de geração atua simultaneamente MD e no Mercado de Banda Secundária (MBS). 
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A condição (1) representa o lucro operacional da empresa de geração (em €) ao longo do período de 

despacho T (em horas, ou seja, t representa a hora, pelo que  t = 1,...., T). Assim, o lucro operacional 

da empresa corresponde à diferença entre receitas totais e custos operacionais ao longo do período 

considerado. 

O primeiro e terceiro termos da condição representam, respetivamente, a receita obtida pela venda 

da energia gerada no MD e no MBS. O segundo termo representa o custo de comprar, no MD, a 

energia consumida nos períodos de bombagem e o quarto termo representa os custos de operação, 

sendo que itc , (em €) representa os custos operacionais em cada hora t e em cada unidade de 

geração i, sendo que i poderá ser H, B ou T, representando respetivamente, a Central Hídrica 

Reversível (CHR) em turbinamento, a CHR em bombagem e a central térmica. 
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Em termos das variáveis da condição (1), vtv , , ctc , e vbtvb ,  correspondem aos preços (em 

€/MWh ou €/MW no caso do MBS) para cada hora t e para cada patamar v , c  ou vb  da curva da 

procura residual (do MD ou do MBS no caso de vbtvb ,  e de vb ). As variáveis vtuv , , ctuc , ou vbtuvb ,  

são variáveis binárias que indicam se cada patamar, em cada hora, é o patamar ativo (tomam o valor 

um se for o patamar ativo e tomam o valor zero se não for o patamar ativo), ou seja, se é o último 

patamar da curva da procura residual necessário a perfazer a quota ou quantidade total tq (em MW) 

que a empresa tem no MD (ou tqres , também em MW, no caso do MBS). As variáveis 
min

,vtq , 
min

,ctq e 

min

,vbtq  correspondem à soma da potência (em MW) associada aos patamares da curva da procura 

residual desde a origem até ao patamar ativo. As variáveis vtbv , , ctbc , e vbtbvb ,  correspondem à 

fração de potência (em MW) utilizada do patamar v , c  ou vb  ativo da curva da procura residual. 

Adicionalmente, nas figuras 21, 22 e 23, as variáveis 
max

,vtbv , 
max

,ctbc  e 
max

,vbtbvb  representam a 

dimensão (em MW) do patamar v , c  ou vb .   

Nas figuras 21 e 22 pode ver-se a correspondência entre a curva da procura residual e os termos que 

constituem a condição (1), ilustrando-se assim o modo como as receitas são calculadas para as 

situações em que a empresa de geração tem uma quantidade de energia total vendida no MD 

positiva (nas horas em que a quantidade de energia gerada é superior à quantidade de energia 

bombada) e quando a empresa de geração tem uma quantidade de energia total vendida no MD 

negativa (nas horas em que a quantidade de energia gerada é inferior à quantidade de energia 

bombada).  

 

Figura 21 - Representação da curva da procura residual da empresa de geração quando tem uma quantidade de 
energia total vendida no mercado diário positiva [adaptado de [34]]. 
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Figura 22 - Representação da curva da procura residual da empresa de geração quando tem uma quantidade de 
energia total vendida no mercado diário negativa [adaptado de [34]] 

 

Para o caso do MBS, considera-se apenas a situação em que empresa de geração tem uma 

quantidade de energia total vendida positiva (o caso análogo ao da figura 21). É importante relembrar 

que, no caso do MBS, licita-se uma banda de potência (com 2/3 a subir e 1/3 a descer) relativa ao 

ponto de funcionamento e, deste modo, esta quantidade é sempre positiva, tal como se pode ver na 

figura 23.  

 

Figura 23 - Representação da curva da procura residual da empresa de geração no mercado de banda 
secundária. 
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4.2.2. Restrições impostas com base na curva de procura residual 

De modo a poder, por um lado, ter bases para analisar os resultados e, por outro, que estes possam 

estar teoricamente de acordo com a formulação e nomenclatura consideradas neste trabalho, foram 

impostas algumas restrições à condição (1) que têm uma relação direta com as variáveis da curva da 

procura residual apresentadas na secção anterior. Estas restrições encontram-se refletidas nas 

condições (2) a (10).  
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As condições (2) e (3) definem, de duas formas diferentes, a quota ou quantidade total (em MW) que 

a empresa de geração tem no MD. Tal como foi referido antes, esta quantidade corresponde ainda à 

quantidade de energia total vendida no MD dada a lógica horária do mercado. 

A condição (2) define a quantidade total tq (em MW) que a empresa tem no MD como a soma das 

potências itp ,  (em MW) licitadas por cada unidade de geração i do portfólio para a hora considerada.  

A condição (3) define a mesma quantidade mas em função das variáveis da curva da procura 

residual, onde a primeira parcela representa a potência posta em jogo pelas centrais de geração no 

MD através da venda para a hora considerada e a segunda parcela representa a potência da CHR 

quando se encontra em bombagem (aqui com a potência definida como negativa, correspondendo a 

energia consumida). Assim, vtuv ,  ou ctuc ,  são variáveis binárias que indicam se cada patamar v  ou 

c , em cada hora, é o patamar ativo (tomam o valor um se for o patamar ativo e tomam o valor zero 

se não for o patamar ativo), ou seja, se é o último patamar da curva da procura residual necessário a 

perfazer tq . As variáveis 
min

,vtq e 
min

,ctq correspondem à soma da potência (em MW) associada aos 

patamares da curva da procura residual desde a origem até ao patamar ativo. As variáveis vtbv , e 

ctbc ,  correspondem à fração de potência (em MW) utilizada do patamar v  ou c  ativo da curva da 

procura residual. 
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Tal como acontece no caso das condições (2) e (3) para o MD, as condições (4) e (5) definem a 

quota ou quantidade total (em MW) que a empresa de geração tem mas para o MBS. 

A condição (4) define a quantidade total tqres  (em MW) que a empresa tem no MBS como a soma 

das potências itpres ,
 (em MW) licitadas por cada unidade de geração i do portfólio para a hora 

considerada.  

A condição (5) define a mesma quantidade mas em função das variáveis da curva da procura 

residual, ou seja, representa a potência posta em jogo pelas centrais de geração no MBS através da 

venda para a hora considerada. Assim, 
vbtuvb ,

 é uma variável binária que indica se cada patamar vb  

em cada hora, é o patamar ativo (toma o valor um se for o patamar ativo e toma o valor zero se não 

for o patamar ativo), ou seja, se é o último patamar da curva da procura residual necessário a 

perfazer tqres . A variável 
min

,vbtq  corresponde à soma da potência (em MW) associada aos patamares 

da curva da procura residual desde a origem até ao patamar ativo. A variável vbtbvb ,  corresponde à 

fração de potência (em MW) utilizada do patamar vb  ativo da curva da procura residual. 
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A condição (6) impõe que apenas uma das variáveis binárias vtuv ,  e ctuc ,  possa ser diferente de 

zero, fazendo assim com que apenas um dos patamares da curva da procura residual completa do 

MD (incluindo ambas as parcelas, compra e venda) possa ser o patamar ativo. 

A condição (7) é semelhante à condição (6) mas funciona para o MBS, ou seja, impõe que apenas 

uma das variáveis binárias vbtuvb ,  possa ser diferente de zero, fazendo assim com que apenas um 

dos patamares da curva da procura residual do MBS possa ser o patamar ativo. Neste caso, ao 

contrário do que acontece com a condição (6) e uma vez que para a banda secundária não se 

considera a compra, temos apenas um tipo de variável binária no somatório, a correspondente à 

venda.   
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As condições (8) e (9) impõem que as variáveis vtbv ,
 e vbtbvb ,

, para o patamar ativo (já que as 

condições estão afetadas pelas variáveis binárias vtuv ,  e vbtuvb , ), sejam zero ou tomem um valor 

positivo entre zero e a dimensão 
max

,vtbv  ou 
max

,vbtbvb  do patamar. Para todos os outros patamares (que 

não o patamar ativo) 
vtbv ,

 e 
vbtbvb ,

 tomam o valor zero.  

A condição (10) impõe que a variável 
ctbc ,

, para o patamar ativo (já que a condição está afetada pela 

variável binária 
ctuc ,

), seja zero ou tome um valor negativo entre o simétrico da dimensão 
max

,ctbc do 

patamar e zero. Para todos os outros patamares (que não o patamar ativo) 
ctbc ,

 toma o valor zero. 

 

4.2.3. Restrições adicionais 

Além das restrições à condição (1) definidas diretamente a partir das variáveis da curva da procura 

residual (apresentadas na secção anterior), foram consideradas restrições adicionais que pretendem 

aproximar este modelo da realidade dos mercados e incluir algumas limitações físicas das 

tecnologias de geração consideradas. Estas restrições encontram-se refletidas nas condições (11) a 

(20). 

 

ititit prespp ,,

min

,
3

1
   (11) 

max

,,,
3

2
ititit ppresp    (12) 

 

Por uma questão de limitação das tecnologias de geração e considerando também uma correta 

operação e manutenção dos equipamentos foram tidas em conta, para cada unidade de geração, 

uma potência máxima 
max

,itp (em MW) acima da qual a unidade não pode produzir e uma potência 

mínima 
min

,itp (em MW) abaixo da qual a unidade não pode produzir, refletidas nas condições (11) e 

(12).  

Adicionalmente e tal como foi referido no capítulo 3, as unidades de geração que participam no MBS 

têm que estar disponíveis para descer a potência de geração em 1/3 do valor total da banda licitada 

e, simultaneamente, têm também que estar disponíveis para subir a potência de geração em 2/3 do 

valor total da banda licitada, ou seja, do valor total da banda secundária licitada por cada unidade de 

geração, 1/3 tem que refletir a sua disponibilidade para descer e 2/3 a sua disponibilidade para subir, 

pelo que as condições (11) e (12), em conjunto, traduzem também essa restrição. 
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A condição (11) faz com que potência itp ,  licitada no MD (em MW) em cada hora t e para cada 

unidade de geração i, subtraída da fração a descer da potência itpres ,  licitada no MBS (em MW), 

também para cada hora e unidade de geração, não possa inferior à potência mínima 
min

,itp (em MW) 

dessa mesma unidade de geração i. Como nota adicional, é importante referir ainda que a condição 

(11) faz com que, cada unidade de geração i, não possa ter potência no MBS a não ser que a tenha 

também no MD, algo que está de acordo com as regras de mercado e com as limitações de operação 

das unidades de geração. 

A condição (12) faz com que potência itp ,  licitada no MD (em MW) em cada hora t e para cada 

unidade de geração i, somada da fração a subir da potência itpres ,  licitada no MBS (em MW), 

também para cada hora e unidade de geração, não possa superior à potência máxima 
max

,itp (em MW) 

dessa mesma unidade de geração i. 

 

iitit GSpp   ,1,   (13) 

iitit GDpp  ,,1   (14) 

 

Uma vez que as variações de potência das unidades de geração não são instantâneas e diferem de 

unidade para unidade, foram considerados gradientes de variação de potência a subir ( iGS ) e a 

descer ( iGD ), expressos em MW/h, que não podem ser ultrapassados. As condições (13) e (14), em 

conjunto, traduzem essa restrição. 

A condição (13) impõe que, em cada hora t, a diferença entre a potência da unidade de geração 

nessa mesma hora itp ,  (em MW) e a potência na hora anterior itp ,1  (em MW) não possa ser 

superior ao gradiente de subida iGS  (em MW/h). Da mesma forma, a condição (14) impõe que, em 

cada hora t, a diferença entre a potência da unidade de geração na hora anterior itp ,1  (em MW) e a 

potência nessa mesma hora itp ,  (em MW) não possa ser superior ao gradiente de descida iGD  (em 

MW/h). 

 

itititit ffsy ,1,,,    (15) 

 

A condição (15) regula a lógica de comissionamento, entrada e saída de cada unidade de geração i 

em cada hora t.  
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A variável itf ,
 é uma variável binária que indica se a unidade de geração i está comissionada na hora 

t (toma o valor um se a unidade de geração estiver comissionada e toma o valor zero se não estiver). 

As variáveis ity ,  e its ,  são semelhantes a itf ,  mas a primeira indica se a unidade de geração entrou 

em produção (toma o valor um nesse caso) e a segunda indica se saiu de produção (toma o valor um 

nesse caso). 

Assim, se a unidade de geração i entrar na hora t, no primeiro termo da condição (15), a variável 
ity ,
 

tem o valor um e a variável its ,
 tem o valor zero, pelo que este primeiro termo toma o valor um, que 

terá que ser igual a itit ff ,1,   uma vez que a unidade de geração estava comissionada para a hora t 

mas não estava na hora anterior (t-1). Se a unidade de geração i sair na hora t, no primeiro termo da 

condição (15), a variável ity ,  tem o valor zero e a variável its ,  tem o valor um, pelo que este primeiro 

termo toma o valor menos um, que terá que ser igual a itit ff ,1,   uma vez que a unidade de 

geração não estava comissionada para a hora t mas estava na hora anterior (t-1). Se a unidade de 

geração i estivesse já em produção na hora t-1 e fosse continuar em produção na hora t, no primeiro 

termo da condição (15), a variável ity ,  tem o valor zero e a variável its ,  tem também o valor zero 

(uma vez que a unidade não entrou ou saiu na hora t), pelo que este primeiro termo toma o valor 

zero, que terá que ser igual a itit ff ,1,   uma vez que a unidade de geração estava comissionada 

para a hora t e estava também na hora anterior (t-1). Se a unidade de geração i não estivesse em 

produção na hora t-1 e fosse continuar na hora t, no primeiro termo da condição (15), a variável ity ,  

tem o valor zero e a variável its ,  tem também o valor zero (uma vez que a unidade não entrou ou saiu 

na hora t), pelo que este primeiro termo toma o valor zero, que terá que ser igual a itit ff ,1,   uma 

vez que a unidade de geração não estava comissionada para a hora t e não estava também na hora 

anterior (t-1). 

 

1,,  BtHt ff   (16) 

 

A condição (16) faz com que a CHR não possa estar simultaneamente em turbinamento e 

bombagem. A variável itf ,  é uma variável binária que indica se a unidade de geração i está 

comissionada na hora t (toma o valor um se a unidade de geração estiver comissionada e toma o 

valor zero se não estiver). Assim, ao especificar no primeiro termo o modo de turbinamento e, no 

segundo termo, o modo de bombagem, impõe-se que estejam ambos desligados ou que apenas um 

esteja comissionado, não podendo ambos estar comissionados na mesma hora t.  
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  (17) 

 

A condição (17) está relacionada com a energia tW  (em MWh) armazenada no reservatório da CHR, 

regulando o modo como esta variável vai sendo atualizada conforme a CHR esteja em turbinamento 

ou em bombagem.  

Assim, se a potência Btp ,  (em MW) da CHR for negativa (quando a CHR está em bombagem), a 

energia armazenada na hora t é igual à energia na hora anterior 1tW (em MWh) somada com 

potência Btp ,  afetada pelo rendimento da bombagem B . Se a potência Htp ,  (em MW) da CHR for 

positiva (quando a CHR está em turbinamento), a energia armazenada na hora t é igual à energia na 

hora anterior 1tW (em MWh) subtraída da potência Htp ,  afetada pelo rendimento do turbinamento 

H . 

Adicionalmente e tal como foi referido anteriormente, dada a análise ser horária, é possível em 

termos numéricos fazer um paralelismo entre a potência e a energia, o que justifica ter-se feito uso 

desta consideração na condição (17) em relação às variáveis Htp ,  e Btp , . 

tWW min   (18) 

maxWWt    (19) 

Ttt WW  1   (20) 

 

As condições (18) e (19) impõem que a energia tW  (em MWh) armazenada no reservatório da CHR 

em cada hora t não pode ser inferior à energia mínima 
minW (em MWh) nem superior à energia 

máxima 
maxW  (em MWh) definidas para esse reservatório. 

Por uma questão de validade dos resultados (em termos das considerações acerca do 

comportamento da empresa de geração) e dado o período analisado para o planeamento da 

produção ser relativamente curto (168 horas), foi considerado que não teria sentido que a empresa de 

geração pudesse chegar ao final desse período com a quantidade mínima de energia no reservatório 

da CHR (algo que iria acontecer caso se desse essa liberdade na simulação) uma vez que isso não 

iria traduzir um comportamento sustentado da exploração do portfólio. Assim, através da condição 

(20), impôs-se que a energia no reservatório da CHR no final do período analisado TtW   (em MWh) 

tivesse que ser igual à energia no início desse mesmo período 1tW (em MWh). 
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4.3. Sensibilidade do preço de mercado 

De modo a poder ter uma base para a análise do comportamento da empresa de geração com 

capacidade de influenciar o preço, foram definidas e calculadas as sensibilidades do preço de 

mercado. Assim, foram definidas, tanto para o MD como para o MBS, sensibilidades para subir o 

preço e sensibilidades para descer o preço. 

Ao fazer o cálculo destas sensibilidades antes e depois da atuação da empresa no mercado, ou seja, 

analisando a curva da procura residual como estava antes da entrada da empresa no mercado e 

como fica depois da entrada/atuação da empresa, é possível observar o comportamento dessa 

empresa e a sua capacidade de influenciar o preço. 

Desta forma, as condições (21) e (22) definem, para o MD, a sensibilidade para descer e a 

sensibilidade para subir o preço antes da atuação da empresa no mercado. 

     

max

1,

1,2,

t

tt

bv

vv
antesMDdescerparaadeSensibilid

 
  (21) 

 

max

1,

1,2,

t

tt

bc

cc
antesMDsubirparaadeSensibilid

 
  (22) 

 

Em termos gráficos, pode ver-se na figura 24 a representação destas duas sensibilidades. 

 

Figura 24 – Sensibilidades para descer e para subir o preço no mercado diário antes da atuação da empresa. 

 

As sensibilidades no MD (em €/MWh
2
) refletem assim linearmente a influência no preço de mercado 

por cada unidade de energia vendida (no caso da sensibilidade para descer) ou por cada unidade de 

energia comprada (no caso da sensibilidade para subir). É importante referir também que, tal como foi 

indicado anteriormente, dada a análise ser horária, é possível em termos numéricos fazer um 
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paralelismo entre a potência e a energia, o que justifica ter-se feito uso desta consideração nas 

condições (21) e (22) e que se reflete nas unidades das sensibilidades associadas ao MD. 

No caso do MBS, foi também definida, através da condição (23), a sensibilidade para descer o preço 

antes da atuação da empresa no mercado.     

max

1,

1,2,

t

tt

bvb

vbvb
antesMBSdescerparaadeSensibilid

 
  (23) 

 

Em termos gráficos, pode ver-se na figura 25 a representação desta sensibilidade. 

 

Figura 25 - Sensibilidade para descer o preço no mercado banda secundária antes da atuação da empresa. 

 

As sensibilidades no MBS (em €/MW
2
) refletem assim linearmente a influência no preço de mercado 

por cada unidade de potência vendida (no caso da sensibilidade para descer). No caso da 

sensibilidade para subir o preço, tal como foi referido na secção 4.2.1., é importante ter em conta que 

na banda secundária não se considera o troço de compra da curva da procura residual, ou seja, a 

empresa não poderá atuar no sentido da compra e, consequentemente, não poderá fazer subir o 

preço. Assim, para a banda secundária e antes da atuação da empresa no mercado, define-se 

apenas a sensibilidade para descer o preço. 

As sensibilidades (tanto para subir como para descer) depois da atuação da empresa no MD podem 

ser divididas, de uma forma geral, em três casos cujo cálculo irá depender do sentido da deslocação 

na curva da procura residual. Ou seja, se a empresa, com a sua atuação, se deslocou no sentido da 

compra ou no sentido da venda da curva da procura residual (se a empresa não atuou no mercado, 

as sensibilidades são dadas pelas condições 21 e 22), as condições (24) a (26) representam esses 

três casos:    

fi     (24) 

fi     (25) 

fi     (26) 
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Onde i  (em €/MWh) corresponde ao preço inicial no MD, ou seja, o preço antes da atuação da 

empresa e f  (em €/MWh) corresponde ao preço final no MD, ou seja, o preço depois da atuação da 

empresa. 

Assim, no sistema de condições (27), que representa a sensibilidade para descer o preço no MD 

depois da atuação da empresa, as restrições de cada condição estão relacionadas com o caso em 

que são aplicadas, ou seja, com o sentido de deslocação na curva da procura residual. 
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 (27) 

 

A primeira condição do sistema 27 aplica-se nas situações em que o preço no primeiro patamar da 

compra é igual ao preço no primeiro patamar da venda ( 1,1, tt vc   ), o preço inicial no MD é igual ao 

preço final e houve uma deslocação no sentido da compra na curva da procura residual (sendo que 

estas duas últimas restrições são definidas por 11, tuc ). Nestas condições, a sensibilidade para 

descer o preço no MD depois a atuação da empresa encontra-se representada graficamente na figura 

26. 
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Figura 26 - Sensibilidades para descer e para subir o preço no mercado diário depois da atuação da empresa 
nas condições associadas à primeira condição do sistema 27 e à terceira condição do sistema 28. 

 

A segunda condição do sistema 27 é um caso particular do anterior, aplicando-se também nas 

situações em que o preço inicial no MD é igual ao preço final e houve uma deslocação no sentido da 

compra na curva da procura residual, no entanto, aplica-se apenas às situações particulares em que 

o preço no primeiro patamar da compra é diferente do preço no primeiro patamar da venda 

( 1,1, tt vc   ), ou seja, quando antes da atuação da empresa se tem uma sensibilidade infinita para 

descer o preço. Nestas condições, a sensibilidade para descer o preço no MD depois a atuação da 

empresa encontra-se representada graficamente na figura 27. 

 

Figura 27 - Sensibilidade para descer o preço no mercado diário depois da atuação da empresa nas condições 
associadas à segunda condição do sistema 27. 
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A terceira condição do sistema 27 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MD é igual ao 

preço final e houve uma deslocação no sentido da venda na curva da procura residual (sendo que 

estas duas restrições são definidas por 11, tuv ). Nestas condições, a sensibilidade para descer o 

preço no MD depois a atuação da empresa encontra-se representada graficamente na figura 28. 

 

Figura 28 - Sensibilidades para descer e para subir o preço no mercado diário depois da atuação da empresa 
nas condições associadas à terceira condição do sistema 27 e à primeira condição do sistema 28. 

 

A quarta condição do sistema 27 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MD é maior do 

que o preço final, ou seja, houve uma deslocação no sentido da venda na curva da procura residual          

( 1
2

, 


V

v

vtuv ). Nestas condições, a sensibilidade para descer o preço no MD depois a atuação da 

empresa encontra-se representada graficamente na figura 29. 
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Figura 29 - Sensibilidades para descer e para subir o preço no mercado diário depois da atuação da empresa 
nas condições associadas à quarta condição do sistema 27 e à quarta condição do sistema 28. 

 

A quinta condição do sistema 27 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MD é menor do 

que o preço final, ou seja, houve uma deslocação no sentido da compra na curva da procura residual   

( 1
2

, 


C

c

ctuc ). Nestas condições, a sensibilidade para descer o preço no MD depois a atuação da 

empresa encontra-se representada graficamente na figura 30. 

 

Figura 30 - Sensibilidades para descer e para subir o preço no mercado diário depois da atuação da empresa 
nas condições associadas à quinta condição do sistema 27 e à quinta condição do sistema 28. 
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De forma análoga, o sistema de condições (28) representa a sensibilidade para subir o preço no MD 

depois da atuação da empresa e as restrições de cada condição estão também relacionadas com o 

caso em que são aplicadas, ou seja, com o sentido de deslocação na curva da procura residual. 
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 (28) 

 

A primeira condição do sistema 28 aplica-se nas situações em que o preço no primeiro patamar da 

compra é igual ao preço no primeiro patamar da venda ( 1,1, tt vc   ), o preço inicial no MD é igual ao 

preço final e houve uma deslocação no sentido da venda na curva da procura residual (sendo que 

estas duas últimas restrições são definidas por 11, tuv ). Nestas condições, a sensibilidade para 

subir o preço no MD depois a atuação da empresa encontra-se representada graficamente na figura 

28. 

A segunda condição do sistema 28 é um caso particular do anterior, aplicando-se também nas 

situações em que o preço inicial no MD é igual ao preço final e houve uma deslocação no sentido da 

venda na curva da procura residual, no entanto, aplica-se apenas às situações particulares em que o 

preço no primeiro patamar da compra é diferente do preço no primeiro patamar da venda 

( 1,1, tt vc   ), ou seja, quando antes da atuação da empresa se tem uma sensibilidade infinita para 

descer o preço. Nestas condições, a sensibilidade para subir o preço no MD depois a atuação da 

empresa encontra-se representada graficamente na figura 31. 
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Figura 31 - Sensibilidade para subir o preço no mercado diário depois da atuação da empresa nas condições 
associadas à segunda condição do sistema 28. 

 

A terceira condição do sistema 28 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MD é igual ao 

preço final e houve uma deslocação no sentido da compra na curva da procura residual (sendo que 

estas duas restrições são definidas por 11, tuc ). Nestas condições, a sensibilidade para subir o 

preço no MD depois a atuação da empresa encontra-se representada graficamente na figura 26. 

A quarta condição do sistema 28 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MD é maior do 

que o preço final, ou seja, houve uma deslocação no sentido da venda na curva da procura residual          

( 1
2

, 


V

v

vtuv ). Nestas condições, a sensibilidade para subir o preço no MD depois a atuação da 

empresa encontra-se representada graficamente na figura 29. 

A quinta condição do sistema 28 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MD é menor do 

que o preço final, ou seja, houve uma deslocação no sentido da compra na curva da procura residual   

( 1
2

, 


C

c

ctuc ). Nestas condições, a sensibilidade para subir o preço no MD depois a atuação da 

empresa encontra-se representada graficamente na figura 30. 

As sensibilidades (tanto para subir como para descer) depois da atuação da empresa no MBS podem 

ser divididas, de uma forma geral, em dois casos cujo cálculo, tal como no caso do MD, irá também 

depender do sentido da deslocação na curva da procura residual (se a empresa não atuou no 

mercado, a sensibilidade é dada pela condição 23). Assim, as condições (29) e (30) representam 

estes dois casos:    

fi bb     (29) 

fi bb     (30) 
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Onde ib  (em €/MW) corresponde ao preço inicial no MBS, ou seja, o preço antes da atuação da 

empresa e fb  (em €/MW) corresponde ao preço final no MBS, ou seja, o preço depois da atuação 

da empresa. É importante referir que, no MBS, ao contrário do que acontece no MD, não existe o 

caso em que 
fi bb    uma vez que a empresa não pode atuar no sentido da compra (já que não 

poderá comprar banda secundária) e, consequentemente, não se verificam subidas do preço inicial 

face ao preço final da banda. Da mesma forma, também não existe o caso em que 
fi bb    com 

deslocação no sentido da compra da curva da procura residual. 

Assim, no sistema de condições (31), que representa a sensibilidade para descer o preço no MBS 

depois da atuação da empresa, as restrições de cada condição estão relacionadas com o caso em 

que são aplicadas, ou seja, com o sentido de deslocação na curva da procura residual. 
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 (31) 

 

A primeira condição do sistema 31 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MBS é igual ao 

preço final e houve uma deslocação no sentido da venda na curva da procura residual (sendo que 

estas duas restrições são definidas por 11, tuvb ). Nestas condições, a sensibilidade para descer o 

preço no MBS depois a atuação da empresa encontra-se representada graficamente na figura 32. 

 

Figura 32 - Sensibilidade para descer o preço no mercado de banda secundária depois da atuação da empresa 
nas condições associadas à primeira condição do sistema 31. 
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A segunda condição do sistema 31 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MBS é maior do 

que o preço final, ou seja, houve uma deslocação no sentido da venda na curva da procura residual   

( 1
2

, 


Vb

v

vbtuvb ). Nestas condições, a sensibilidade para descer o preço no MBS depois a atuação da 

empresa encontra-se representada graficamente na figura 33. 

 

Figura 33 - Sensibilidades para descer e subir o preço no mercado de banda secundária depois da atuação da 
empresa nas condições associadas à segunda condição do sistema 31 e à condição 32. 

 

No caso da sensibilidade para subir o preço no MBS, é importante referir que esta não tem aplicação 

real uma vez que não é possível subir o preço no MBS através da atuação de uma empresa que 

compre banda (por não ser possível comprar banda secundária), no entanto, por uma questão de 

análise do comportamento/atuação da empresa, poderá ser interessante calcular esta sensibilidade 

de modo a poder ter, em cada ponto depois da atuação, uma noção da “distância” desse ponto até ao 

patamar superior. Assim, no caso em que 
fi bb    não se considera sensibilidade para subir e, no 

caso em que 
fi bb   , a sensibilidade para subir o preço no MBS depois da atuação da empresa é 

dada pela condição (32):  

vbt

vbtvbt

bvb

vbvb
depoisMBSsubirparaadeSensibilid

,

,1,  


  (32) 

 

A condição 32 aplica-se nas situações em que o preço inicial no MBS é maior do que o preço final, ou 

seja, houve uma deslocação no sentido da venda na curva da procura residual. Nestas condições, a 

sensibilidade para subir o preço no MBS depois a atuação da empresa encontra-se representada 

graficamente na figura 33. 
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5. Casos de estudo 

5.1. Considerações e dados de entrada 

Com o objetivo de avaliar o comportamento da Central Hídrica Reversível (CHR) e o impacto no 

Mercado Diário (MD) e no Mercado de Banda Secundária (MBS), foram considerados 4 casos de 

estudo onde se varia a tecnologia da CHR e os mercados onde atua. Assim, na secção 5.3 é 

analisada uma CHR com potência fixa na bombagem que atua no MD, na secção 5.4 é analisada 

uma CHR com potência fixa na bombagem que atua no MD e no MBS, na secção 5.5 é analisada 

uma CHR com potência variável na bombagem que atua no MD e na secção 5.6 é analisada uma 

CHR com potência variável na bombagem que atua no MD e no MBS. 

De acordo com Kanakasabapathy e Swarup [35], é economicamente mais vantajoso planear a 

operação de uma CHR num horizonte de uma semana do que para apenas um dia, pois permite uma 

melhor exploração da capacidade de armazenamento do seu reservatório superior. Deste modo, a 

otimização do portfólio para os casos de estudo considerados é realizada para uma semana, sendo 

que a operação semanal começa à meia-noite de segunda-feira, com uma energia inicialmente 

armazenada no reservatório superior de 1tW  e termina à meia-noite da segunda-feira da semana 

seguinte com TtW  .  

No que diz respeito às características da CHR, estas pretendem representar, de uma forma genérica, 

centrais hídricas constituintes do parque electroprodutor em Portugal. Assim, a CHR considerada 

neste trabalho apresenta as características especificadas em baixo: 

MWpH 250min     

MWpH 390max     

hMWGSH /700    

hMWGDH /700    

9,0H    

MWpB 360min     

MWpB 300max     

hMWGSB /500    

hMWGDB /500    

8,0B    

MWhW 0min     

MWhW 19000max     

MWhWW Ttt 150001      
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É de realçar ainda que a CHR considerada neste trabalho possui a capacidade de variar a potência 

de bombagem e, assim, licitar no MBS não apenas com o turbinamento mas também com a 

bombagem, exceto nos casos de estudo das secções 5.3 e 5.4, onde a CHR tem uma potência fixa 

nas bombas de -360MW. 

Em termos dos gradientes de subida e descida da CHR ( HGS , HGD , BGS  e BGD ) foram 

considerados valores por forma a, por um lado, não restringir o comportamento desta central e, por 

outro, marcar a diferença em termos de tecnologia de geração face a outras tecnologias de geração 

(nomeadamente centrais térmicas). 

No que diz respeito à representação gráfica ao longo deste capítulo e, também por uma questão de 

visualização, consideram-se negativas as potências de bombagem da CHR no MD e as bandas de 

potência associadas à bombagem da CHR no MBS. Nos gráficos de sensibilidades, as sensibilidades 

infinitas são representadas por 1 ou -1 conforme são, respetivamente, sensibilidades infinitas para 

subir ou para descer e, nos casos em que não existem mais patamares na curva da procura residual, 

a sensibilidade (para subir ou para descer) é representada por 0. 

No MBS, apesar de atualmente a remuneração estar indexada ao mercado equivalente em Espanha 

(tal como foi explicado na secção 3.5.3), tendo em conta que o âmbito deste trabalho se centra no 

funcionamento de mercados liberalizados e considerando também que na constituição do MIBEL se 

previa a integração dos mercados de serviços de sistema [36], optou-se por considerar um 

funcionamento em mercado liberalizado, não considerando a indexação da remuneração do MBS a 

Espanha. 

Em termos dos dados de mercado, é determinada uma curva da procura residual para cada hora 

analisada com base na informação das licitações de compra e ofertas de venda disponibilizadas 

através da base de dados do OMIE [22] (no caso do MD) e pela REN Eléctrica Nacional [37] (no caso 

do MBS), para a semana de 7 a 13 de novembro de 2011. Nas horas em que ocorreram mecanismos 

de separação de mercados (market splitting) foram utilizados os dados referentes ao mercado 

português uma vez que é neste mercado que se quer analisar a influência da CHR nos diversos 

casos de estudo. 

 

5.2. Situação inicial no mercado diário e no mercado de banda secundária 

De modo a poder ter uma base de comparação para os casos de estudo apresentados nas secções 

seguintes, foram determinadas as sensibilidades iniciais, ou seja, as sensibilidades no MD e no MBS 

antes da atuação da empresa nestes mercados. 

Assim, as figuras 34 e 35 apresentam, respetivamente, as sensibilidades no MD e as sensibilidades 

no MBS antes da atuação da empresa. 
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Figura 34 – Sensibilidades para subir/descer o preço e o preço no mercado diário antes da atuação da empresa. 

 

 

Figura 35 - Sensibilidade para descer o preço e o preço no mercado de banda secundária antes da atuação da 
empresa. 

 

Através das figuras 34 e 35, verifica-se que no MD existe apenas uma hora com sensibilidade infinita 

para descer e no MBS existem apenas 3 horas com sensibilidade infinita para descer, ou seja, em 

ambos os mercados e antes da atuação da empresa, não se verifica uma tendência para se ocupar a 

totalidade da potência disponível no patamar ativo da curva da procura residual.  
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5.3. Central hídrica reversível com potência fixa na bombagem a atuar no 

mercado diário 

A figura 36 apresenta a energia/potência licitada e o preço no MD depois da atuação da empresa, 

para o caso de estudo em que a CHR atua apenas no MD com potência fixa na bombagem. 

 

Figura 36 - Energia/potência licitada e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, para o caso de 
estudo em que a central hídrica reversível tem potência fixa na bombagem e atua apenas no mercado diário. 

 

Neste primeiro caso de estudo, a CHR leva em conta os preços no MD e a restrição de, no final do 

período em análise, a energia armazenada no reservatório superior (que se traduz no nível de água) 

ter que ser igual à energia no início desse período. Assim, de uma forma geral, para preços de 

mercado mais elevados, a CHR opera em turbinamento e, para preços de mercado mais baixos, 

opera em bombagem. Desta forma, tendo como base o comportamento descrito, a CHR opera 24 

horas em turbinamento e 34 horas em bombagem, obtendo um lucro operacional total de 252.643€. 

A figura 37 apresenta o preço no MD e as sensibilidades para subir/descer o preço depois da atuação 

da empresa. 
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Figura 37 - Sensibilidades para subir/descer o preço e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, 
para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência fixa na bombagem e atua apenas no 

mercado diário. 

 

Ao comparar as figuras 34 e 37, verifica-se um aumento na quantidade de picos de sensibilidades 

para subir e para descer após a atuação da CHR no mercado, ou seja, em algumas horas de 

operação (em turbinamento) a CHR atuou no sentido de ocupar o máximo de capacidade disponível 

no patamar de preço (da curva da procura residual) em que estava a operar mas limitando a sua 

potência de modo a não fazer descer o preço de mercado, no entanto, no caso da operação em 

bombagem, é importante referir que, por ter a potência fixa neste caso de estudo, não seria 

expectável a existência de sensibilidades infinitas para subir (algo que se verifica) uma vez que a 

CHR não possui a capacidade de adaptar a sua potência em bombagem à potência disponível no 

patamar da curva da procura residual em que está a operar. 

 

5.4. Central hídrica reversível com potência fixa na bombagem a atuar no 

mercado diário e no mercado de banda secundária 

A figura 38 apresenta a energia/potência licitada e o preço no MD depois da atuação da empresa, 

para o caso de estudo em que a CHR atua simultaneamente no MD e no MBS com potência fixa na 

bombagem. 
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Figura 38 - Energia/potência licitada e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, para o caso de 
estudo em que a central hídrica reversível tem potência fixa na bombagem e atua no mercado diário e no 

mercado de banda secundária. 

 

Neste caso de estudo, comparando com o anterior, a CHR opera um maior número de horas, sendo 

que, quando atua apenas no MD, opera durante 58 horas e, no presente caso de estudo, opera 

durante 133 horas, 62 horas em turbinamento e 71 horas em bombagem, obtendo um lucro 

operacional total de 496.422€. 

A figura 39 apresenta o preço no MD e as sensibilidades para subir/descer o preço depois da atuação 

da empresa. 

 

Figura 39 - Sensibilidades para subir/descer o preço e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, 
para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência fixa na bombagem e atua no mercado 

diário e no mercado de banda secundária. 
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Através das figuras 34 (sensibilidades no MD antes da atuação da empresa) e 39, quando se 

comparam as sensibilidades antes e depois da atuação da empresa, pode-se verificar uma 

diminuição nos picos de sensibilidades para descer uma vez que a CHR tem um incentivo extra para 

vender no MD (a possibilidade de vender também no MBS) podendo, para isso, ter de passar para o 

patamar de preço inferior da curva da procura residual. Por outro lado, a CHR tem a sua capacidade 

reduzida (quando comparada com o caso de estudo anterior) uma vez que parte da sua potência está 

“reservada” para o MBS, pelo que, poderá não conseguir (com a potência que tem disponível) ocupar 

a totalidade do patamar onde está a operar, o que justifica a diminuição dos picos de sensibilidades 

para descer (tanto quando se comparam sensibilidades iniciais e finais como quando se compara 

este caso de estudo com o anterior). 

A figura 40 apresenta a banda de potência licitada e o preço no MBS depois da atuação da empresa, 

para o caso de estudo em que a CHR atua simultaneamente no MD e no MBS com potência fixa na 

bombagem. 

 

 

Figura 40 - Potência licitada e o preço no mercado de banda secundária depois da atuação da empresa, para o 
caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência fixa na bombagem e atua no mercado diário e 

no mercado de banda secundária. 

 

No MBS, dado que para este caso de estudo a CHR não pode licitar com a bombagem por ter a 

potência fixa, licita apenas nas 62 horas em que está no MD a operar em turbinamento, obtendo um 

lucro operacional de 337.831€. 
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A figura 41 apresenta o preço no MBS e as sensibilidades para subir/descer o preço depois da 

atuação da empresa. 

 

Figura 41 - Sensibilidades para subir/descer o preço e o preço no mercado de banda secundária depois da 
atuação da empresa, para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência fixa na bombagem 

e atua no mercado diário e no mercado de banda secundária. 

 

Através das figuras 35 (sensibilidades no MBS antes da atuação da empresa) e 41, quando se 

comparam as sensibilidades antes e depois da atuação da empresa, pode-se verificar um aumento 

expressivo nos picos de sensibilidades para descer (algo que se verifica também quando se 

comparam estas sensibilidades com as do MD em ambos os casos de estudo), apresentando 

sensibilidades infinitas em 18 das 168 horas.  

 

5.5. Central hídrica reversível com potência variável na bombagem a atuar no 

mercado diário 

A figura 42 apresenta a energia/potência licitada e o preço no MD depois da atuação da empresa, 

para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua 

apenas no MD. 
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Figura 42 - Energia/potência licitada e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, para o caso de 

estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua apenas no mercado diário. 

 

Nos resultados apresentados na figura 42 e, tal como acontece para o primeiro caso de estudo, a 

CHR leva em conta os preços no MD e a restrição de, no final do período em análise, a energia 

armazenada no reservatório superior da CHR (que se traduz no nível de água) ter que ser igual à 

energia no início desse período. Assim, de uma forma geral, para preços de mercado mais elevados, 

a CHR opera em turbinamento e, para preços de mercado mais baixos, opera em bombagem. Pode 

verificar-se que, uma vez que os rendimentos da CHR, tanto em turbinamento como em bombagem, 

são menores do que 1, existe uma banda de preços de mercado para a qual não é rentável para a 

CHR turbinar ou bombar. Ao analisar os preços de mercado (representados na figura 42), observa-se 

que esta banda está compreendida aproximadamente entre 40,42€/MWh ( max,B , o preço máximo 

para o qual a CHR opera em bombagem) e 56,69€/MWh ( min,H , o preço mínimo para o qual a CHR 

opera em turbinamento) e que está relacionada com o rendimento do ciclo de bombagem ( cb ) tal 

como se mostra nas condições 33 a 38: 

 

HB ceitasCustos Re   (33) 

HcbB     (34) 

Aplicado aos casos limite, que correspondem aos extremos da banda: 

min,max, HcbB     (35) 

cb
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max,   (36) 
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Onde: 

72,0 HBcb    (37) 

713,0
min,

max,


H

B




   (38) 

 

Ou seja, o quociente entre os extremos da banda corresponde aproximadamente ao rendimento do 

ciclo de bombagem.  

Em termos de energia/potência, verifica-se que, neste cenário, a CHR opera tipicamente à sua 

capacidade máxima (390MW em turbinamento e -360MW em bombagem), sendo afetada apenas 

pelas oscilações de preço ao longo do período de simulação (na decisão de operar ou não) e pela 

capacidade que a CHR tem de afetar o preço do mercado (na decisão de licitar ou não com a sua 

capacidade máxima). 

Desta forma, das 168 horas da semana, a CHR opera um total de 59 horas, sendo 24 horas em 

turbinamento e 35 horas em bombagem, obtendo um lucro operacional total de 254.936€.   

A figura 43 apresenta o preço no MD e as sensibilidades para subir/descer o preço depois da atuação 

da empresa. 

 

Figura 43 - Sensibilidades para subir/descer o preço e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, 
para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua apenas no 

mercado diário. 

 

Ao comparar as figuras 34 (sensibilidades no MD antes da atuação da empresa) e 43, tal como seria 

esperado, verifica-se um aumento na quantidade de picos de sensibilidades para subir e para descer 

após a atuação da CHR no mercado, ou seja, em algumas horas de operação (tanto em turbinamento 

como em bombagem) a CHR atuou no sentido de ocupar o máximo de capacidade disponível no 
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patamar de preço (da curva da procura residual) em que estava a operar mas limitando a sua 

potência de modo a não fazer descer o preço de mercado (nos casos em que opera em 

turbinamento) ou não fazer subir o preço de mercado (nos casos em que opera em bombagem), 

sendo exemplos deste comportamento as horas 61 e 147. 

Na hora 61 a CHR opera em turbinamento com uma potência de 265,6MW, verificando-se uma 

sensibilidade final para descer infinita, ou seja, a CHR utilizou apenas uma parte da sua capacidade 

de turbinamento (sendo a capacidade total 390MW) de modo a ocupar todo o patamar de preço em 

que estava (daí a sensibilidade para descer infinita) e, simultaneamente, não passando para o 

patamar inferior de preço de mercado. 

Na hora 147 a CHR opera em bombagem com uma potência de -321,5MW, verificando-se uma 

sensibilidade final para subir infinita, ou seja, a CHR utilizou apenas uma parte da sua capacidade de 

bombagem (sendo a capacidade total -360MW) de modo a ocupar todo o patamar de preço em que 

estava (daí a sensibilidade para subir infinita) e, simultaneamente, não passando para o patamar 

superior de preço de mercado. 

   

5.6. Central hídrica reversível com potência variável na bombagem a atuar no 

mercado diário e no mercado de banda secundária 

A figura 44 apresenta a energia/potência licitada e o preço no MD depois da atuação da empresa, 

para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua 

simultaneamente no MD e no MBS. 

 

Figura 44 - Energia/potência licitada e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, para o caso de 
estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua no mercado diário e no 

mercado de banda secundária. 
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Neste caso de estudo, comparando com o anterior, a CHR opera um maior número de horas, sendo 

que, quando atua apenas no MD, opera durante 59 horas e, no presente caso de estudo, opera a 

totalidade das horas da simulação (168), 76 horas em turbinamento e 92 horas em bombagem. Esta 

diferença entre os dois casos de estudo é explicada pelo facto da CHR só poder vender banda 

secundária numa dada hora se tiver também vendido no MD, ou seja, de modo a maximizar o lucro 

global (atuando no MBS), a CHR tem de vender mais horas no MD. 

Verifica-se também que, ao contrário do que acontece no primeiro caso de estudo, a CHR tende a 

não operar à sua capacidade máxima. Este comportamento deve-se ao facto de, parte da sua 

potência, estar “reservada” para o MBS (uma vez que vender em ambos os mercados é mais rentável 

de um ponto de vista global), ou seja, para poder vender no MBS, a CHR tem que ter, 

simultaneamente, a capacidade de poder subir a potência que vendeu no MD em 2/3 da potência 

licitada na banda e de descer em 1/3 desta potência. 

Os dois comportamentos acima descritos fazem com que, ao comparar com o caso de estudo da 

secção anterior, o lucro operacional no MD diminua, passando de 254.936€ para 59.113€, no entanto, 

dado que o lucro operacional no MBS foi de 578.415€, o lucro operacional total aumentou 382.592€ 

para 637.528€. Ou seja, a CHR “sacrificou” parte do lucro operacional que teria no MD (caso atuasse 

apenas nesse mercado) para poder licitar no MBS e, dessa forma, obter um lucro operacional total 

superior.    

A figura 45 apresenta o preço no MD e as sensibilidades para subir/descer o preço depois da atuação 

da empresa. 

 

 

Figura 45 - Sensibilidades para subir/descer o preço e o preço no mercado diário depois da atuação da empresa, 
para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua no 

mercado diário e no mercado de banda secundária. 
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Através das figuras 34 (sensibilidades no MD antes da atuação da empresa) e 45, quando se 

comparam as sensibilidades antes e depois da atuação da empresa, pode-se verificar uma 

diminuição nos picos de sensibilidades para descer, tal como aconteceu no caso de estudo da secção 

5.3. 

Em termos das sensibilidades para subir, verificam-se alguns picos de sensibilidade adicionais (face 

às sensibilidades iniciais) que correspondem a um conjunto de horas com condições particulares nas 

quais a CHR não colocou em jogo, no conjunto dos dois mercados, a sua capacidade máxima. 

Nestas horas, verifica-se que o diferencial de potência que a CHR tinha ainda disponível para pôr no 

MD podia não ser suficiente para justificar a subida de preço causada pela passagem ao patamar 

superior da curva da procura residual (uma vez que todas estas horas correspondem a operação em 

bombagem) ou, no caso do MBS, podia não ser suficiente para justificar a descida de preço causada 

pela passagem ao patamar inferior da curva da procura residual. Exemplo deste comportamento é a 

hora 6 na qual a CHR tinha -339,2 MW no MD (com sensibilidade infinita para subir) e 58,8 MW no 

MBS (com sensibilidade infinita para descer), ou seja, tinha ainda 1,2 MW que podia ter utilizado em 

qualquer um dos mercados (ou em ambos) mas optou por não o fazer uma vez que estava já no 

limite do patamar em ambos os mercados e, caso o fizesse no MD, iria causar uma subida de preço 

de 42,03€/MWh para 42,19€/MWh e, se o fizesse no MBS, iria causar uma descida de preço de 

39,5€/MW para 15,36€/MW. 

A figura 46 apresenta a banda de potência licitada e o preço no MBS depois da atuação da empresa, 

para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua 

simultaneamente no MD e no MBS. 

 

 

Figura 46 - Potência licitada e o preço no mercado de banda secundária depois da atuação da empresa, para o 
caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na bombagem e atua no mercado diário 

e no mercado de banda secundária. 
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No MBS, para este caso de estudo e tal como acontece para o MD, verifica-se que a CHR opera 

durante as 168 horas da simulação, comprovando a rentabilidade de vender em ambos os mercados 

(o que acontece em todas as horas de operação), que é consistente com o aumento das horas de 

operação no MD (face ao caso de estudo anterior) de modo a poder vender também no MBS, onde 

obteve um lucro operacional de 578.415€. 

A figura 47 apresenta o preço no MBS e as sensibilidades para subir/descer o preço depois da 

atuação da empresa. 

 

 

Figura 47 - Sensibilidades para subir/descer o preço e o preço no mercado de banda secundária depois da 
atuação da empresa, para o caso de estudo em que a central hídrica reversível tem potência variável na 

bombagem e atua no mercado diário e no mercado de banda secundária. 

 

Através das figuras 35 (sensibilidades no MBS antes da atuação da empresa) e 47, quando se 

comparam as sensibilidades antes e depois da atuação da empresa, pode-se verificar um aumento 
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irá tender a operar nos pontos mais distantes do patamar superior de preço, apresentando assim 

sensibilidades para subir muito próximas de zero.  

 

5.7. Análise comparativa 

Nesta secção pretende-se fazer uma análise comparativa dos quatro casos de estudo tendo por base 

o lucro operacional (apresentado, para cada caso de estudo, na tabela 3) e a energia ou potência 

licitada no MD e no MBS, respetivamente (apresentadas, para cada caso de estudo, na tabela 4). 

 

Tabela 3 - Lucro Operacional dos Casos de Estudo da CHR com Potência Fixa na Bombagem e com Potência 
Variável na Bombagem. 

Lucro Operacional dos Casos de Estudo da CHR com Potência Fixa na Bombagem 
e com Potência Variável na Bombagem [€]  

Cenário 

Mercados em que Atua 

2 - 1 

1 - Mercado Diário 
(MD) 

2 - Mercado Diário (MD) + 
Mercado de Banda Secundária 

(MBS) 

A - CHR Pot. 
Fixa 

252.643 (MD) 158.591 (MD) -94.052 (-37%) 

----------------- 337.831 (MBS) 337.831 (NA) 

252.643 (Total) 496.422 (Total) 243.779 (+96%) 

B - CHR Pot. 
Variável 

254.936 (MD) 59.113 (MD) -195.823 (-77%) 

----------------- 578.415 (MBS) 578.415 (NA) 

254.936 (Total) 637.528 (Total) 382.592 (+150%) 

B - A 

2.293 (+0,9%) -99.478 (-63%) 

----------------- ----------------- 240.584 (+71%) 

2.293 (+0,9%) 141.106 (+28%) 
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Tabela 4 - Energia Licitada no Mercado Diário (MD) e Potência Licitada no Mercado de Banda Secundária 
(MBS). 

Energia Licitada no Mercado Diário (MD) e Potência Licitada no Mercado de Banda 
Secundária (MBS) [MWh/MW] 

Cenário 

Mercados em que Atua 

2 - 1 

1 - Mercado Diário 
(MD) [MWh] 

2 - Mercado Diário (MD) [MWh] 
+ Mercado de Banda 

Secundária (MBS) [MW] 

A - CHR Pot. 
Fixa 

8.813 
(MD Turb.) 

18.403 
(MD Turb.) 

8.640 
(MBS Turb.) 

9.590 
(+109%) 

8.640 
(NA) 

-12.240 
(MD Bomb.) 

-25.560 
(MD Bomb.) 

0 
(MBS Bomb.) 

-13.320 
(+109%) 

0 
(NA) 

-3.427 
(Total MD) 

-7.157 
(Total MD) 

8.640 
(Total MBS) 

-3.730 
(+109%) 

8.640 
(NA) 

B - CHR Pot. 
Variável 

8.942 
(MD Turb.) 

22.534 
(MD Turb.) 

10.600 
(MBS Turb.) 

13.592 
(+152%) 

10.600 
(NA) 

-12.419 
(MD Bomb.) 

-31.296 
(MD Bomb.) 

4.946 
(MBS Bomb.) 

-18.877 
(+152%) 

4.946 
(NA) 

-3.477 
(Total MD) 

-8.762 
(Total MD) 

15.546 
(Total MBS) 

-5.285 
(+152%) 

15.546 
(NA) 

B - A 

129 (+1,5%) 4.131 (+22%) 1.960 (+23%) 

----------------- -179 (+1,5%) -5.736 (+22%) 4.946 (NA) 

-50 (+1,5%) -1.605 (+22%) 6.906 (+80%) 

 

 

Ao comparar os cenários A e B nos casos de estudo em que atuam somente no MD, verifica-se um 

aumento de apenas 2.293€ (+0,9%) no lucro operacional e um diferencial de energia global de -50 

MWh (+1,5%). Apesar da capacidade de poder variar a potência na bombagem conferir uma 

flexibilidade acrescida à CHR, o fato de estarmos a considerar apenas 1 mercado, 1 semana de 

simulação e de no final desse período termos que ter a mesma quantidade de água no reservatório 

superior, não permite que a CHR tenha “liberdade” para aproveitar esta capacidade acrescida, ou 

seja, neste cenário (tal como se verificou no secção 5.5), apesar de poder variar a potência na 

bombagem, a CHR vai tender a bombar à potência máxima ou bastante próximo disso. 

Ao comparar os cenários A e B nos casos de estudo em que atuam no MD e no MBS, verifica-se um 

aumento de 141.106€ (+28%) no lucro operacional, um diferencial de energia global de -1.605 MWh 

(+22%) no MD e um diferencial de potência global de 6.906 MW (+80%) no MBS, sendo de realçar 

que, no caso do MD, devido ao rendimento do ciclo de bombagem e à condição de se ter a mesma 
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energia inicial e final no reservatório superior, o diferencial de energia vai-se tornando mais negativo 

com o aumento da produção/consumo da CHR e, em termos percentuais, o aumento de energia em 

turbinamento é igual ao aumento de energia em bombagem (sendo estas considerações também 

válidas para qualquer comparativo onde se verifiquem aumentos de produção/consumo da CHR). 

Neste cenário, a capacidade de poder variar a potência na bombagem permitiu uma melhor 

adaptação do perfil da bombagem à curva da procura residual (no MD e no MBS) e permitiu que a 

CHR atuasse 92 horas em bombagem no MBS, com um total de 4.946 MW (algo que não é possível 

com a potência fixa). 

Nos cenários A e B, quando se comparam os casos de estudo em que atuam apenas no MD com os 

casos de estudo em que atuam no MD e no MBS, verificam-se aumentos no lucro operacional de 

243.779€ (+96%) no cenário A e de 382.592€ (+150%) no cenário B, isto apesar de, em ambos os 

cenários, a CHR “sacrificar” a receita no MD uma vez que, desse modo, obtêm um lucro operacional 

superior (através da receita do MBS). Em qualquer dos cenários, dada a rentabilidade de atuar em 

ambos os mercados, verifica-se que as centrais aumentam a sua participação (o número de horas e a 

energia posta em jogo) no MD para poderem atuar também no MBS e, em cada hora, tendem a 

limitar a sua potência no MD de modo a terem margem para atuar também no MBS (poderem subir 

2/3 e descer 1/3 da banda de potência que licitam neste mercado), como se verificou nas secções 5.4 

e 5.6. 
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6. Conclusões e desenvolvimento futuro 

6.1. Conclusões 

Ao longo dos últimos anos, as crescentes preocupações ambientais e a produção sustentável, 

incentivadas também pelo aumento do custo dos combustíveis fósseis, têm vindo a ocupar um lugar 

de destaque na estratégia de planeamento energético de governos e utilities. Neste sentido, em 

Portugal em particular, verificou-se uma aposta clara nas centrais renováveis (com foco em centrais 

eólicas), que possibilitam a geração de energia elétrica sem emissões diretas de gases com efeito de 

estufa. No entanto, a energia eólica, tal como a maioria das tecnologias renováveis, está dependente 

das condições atmosféricas e, como tal, é incerta e pouco controlável, podendo assim colocar 

desafios na operação do sistema. É neste contexto que surge a situação atual do sistema elétrico 

português, nomeadamente em termos da evolução do mix energético, com o aumento da produção 

renovável (em particular, das tecnologias englobadas na Produção em Regime Especial) a levantar 

alguns desafios tanto na gestão da rede como na gestão dos mercados liberalizados de energia. 

Nesta perspetiva, dado o elevado rendimento e a grande capacidade de armazenamento, as centrais 

hídricas reversíveis têm sido consideradas como uma das soluções mais viáveis na integração da 

geração de origem renovável, em particular de energia eólica (aquela que, em Portugal, observou um 

maior aumento em termos de potência instalada), armazenando a energia excedentária e, deste 

modo, minimizando a necessidade de corte.  

No entanto, tendo em conta que a central hídrica reversível pertence a uma empresa de geração, a 

maximização das receitas será um dos seus principais objetivos e, assim, além do mercado diário, o 

mercado de serviços de sistema (em particular o mercado de banda secundária) pode configurar uma 

fonte de receitas adicionais para os produtores de energia elétrica. Por outro lado, com a instalação 

nas centrais hídricas reversíveis de bombas que permitem a variação de potência (uma tecnologia 

relativamente recente que, em Portugal, está instalada apenas na central de Venda Nova III/Frades 

II), as empresas que tenham estas centrais nos seus portfólios de geração, podem ainda vir a licitar 

com a bombagem no mercado de banda secundária, potenciando ainda mais este mercado como 

uma fonte de receitas do portfólio. 

Assim, este trabalho centrou-se no desenvolvimento de um modelo, restrições e parâmetros 

adicionais que permitiram fazer o estudo do despacho de uma central hídrica reversível com e sem a 

capacidade de variar a potência em bombagem, que atua no mercado diário e no mercado de banda 

secundária. Com o objetivo de avaliar a resposta da central hídrica reversível face a diferentes 

cenários, foram desenvolvidos quatro casos de estudo. O primeiro e segundo casos de estudo  

avaliam a central hídrica reversível sem a capacidade de variar a potência na bombagem, sendo que 

no primeiro a central atua apenas no mercado diário e no segundo atua simultaneamente no mercado 

diário e no mercado de banda secundária. No terceiro e quarto casos de estudo avalia-se a central 

hídrica reversível com a capacidade de variar a potência na bombagem, sendo que no terceiro a 

central atua apenas no mercado diário e no quarto atua simultaneamente no mercado diário e no 

mercado de banda secundária. 
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No que diz respeito à análise da tecnologia da central hídrica reversível, nomeadamente ao fato de 

possuir a capacidade de variar a potência na bombagem, a comparação entre o primeiro e o terceiro 

casos de estudo permite concluir que a atuação apenas no mercado diário não tira partido das 

potencialidades desta nova tecnologia, verificando-se um aumento no lucro operacional de apenas 

0,9%. No entanto, o cenário altera-se completamente ao considerar-se a atuação simultânea no 

mercado diário e no mercado de banda secundária, verificando-se (através da comparação entre o 

segundo e quarto casos de estudo) um aumento bastante expressivo de 28% no lucro operacional 

global da central hídrica reversível. Verificou-se que, neste cenário de atuação em ambos os 

mercados, a capacidade de variar a potência na bombagem permitiu uma melhor adaptação do perfil 

da bombagem à curva da procura residual e permitiu a atuação em bombagem no mercado de banda 

secundária (algo que não é possível com a potência fixa), o que fez com que a central atuasse em 

mais horas e com mais energia total no mercado diário (embora com um lucro operacional 63% 

inferior), limitando a potência que disponibilizava em cada hora, para poder atuar também em mais 

horas no mercado de banda secundária (onde obteve um lucro operacional 71% superior), tirando 

assim partido desta capacidade acrescida de variar a potência na bombagem.        

Relativamente à análise dos mercados em que a central hídrica reversível atua, através das 

comparações entre o primeiro/segundo casos de estudo e entre o terceiro/quarto casos de estudo, 

pode-se concluir que a atuação simultânea no mercado diário e no mercado de banda secundária é 

bastante atrativa, verificando-se aumentos no lucro operacional de 96% para a comparação 

primeiro/segundo casos de estudo e de 150% para a comparação terceiro/quarto casos de estudo. 

Em qualquer das comparações, a central tende a sacrificar o lucro operacional que obteria no 

mercado diário (com diminuições de 37% e 77%) para poder atuar em mais horas no mercado de 

banda secundária, obtendo assim um lucro operacional global superior. Adicionalmente, tal como se 

verificou também na análise à tecnologia, dada a rentabilidade de atuar no mercado de banda 

secundária, a central tende a limitar a potência que disponibiliza no mercado diário de modo a ter 

margem para subir 2/3 e descer 1/3 da potência com que atua no mercado de banda. 

 

6.2. Desenvolvimento futuro 

Uma vez que os mercados e tecnologias de produção de energia estão em constante evolução, o 

desenvolvimento deste trabalho, nomeadamente o modelo no qual está suportado, foi pensado de 

forma a ter flexibilidade não apenas para analisar os casos de estudo aqui apresentados mas 

também para poder incorporar outros cenários. Nesse sentido, seria interessante a utilização deste 

modelo para analisar comportamentos de portfólio (nomeadamente com a inclusão de centrais 

térmicas e eólicas), verificando como as diferentes tecnologias de produção interagem quando atuam 

em bloco para maximizar o lucro operacional no mercado diário e no mercado de banda secundária. 

Em termos de adaptações ao modelo, dadas as recomendações da Comissão Europeia que estão 

presentes nas Electricity Balancing Guideline [38] cuja aprovação está prevista para o final do ano de 

2017, seria também interessante analisar a possibilidade de trocas de banda secundária na 

interligação, adaptando o modelo nesse sentido. 
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Abstract—Ancillary services play a major role in power systems 

security and stability. The transmission systems operators 

contract some of these services at minimum cost in competitive 

markets. This is the case of the secondary reserve market 

(SRM). Besides the day-ahead market (DAM) generating 

companies, aiming at maximize their profits, can increase their 

revenues by selling available capacity in the SRM. This paper 

presents the solution of a price-taker generating company, 

owning a pumped-storage hydro (PSH) unit, acting in DAM and 

SRM. The results were obtained for three case studies: the 

generating company acts only in the DAM; the generating 

company acts in both markets with a fixed pumping capacity of 

the PSH unit; the generating company acts in both markets with 

a variable pumping capacity of the PSH unit. Results show that 

higher profits are obtained when acting in both markets with a 

variable pumping capacity of the PSH unit. 

Index Terms—Ancillary services, Day-ahead market, Pumped-

hydro storage, Secondary reserve market 

I. INTRODUCTION 

Ancillary services are a set of services necessary to 
support the transmission of electricity from the producers to 
the consumers in a secure and stable manner [1]. Ancillary 
services are used by the system operators and can encompass 
frequency and voltage control, reserves, load following, black 
start among others [1]. 

In the Iberian electricity market (MIBEL), the electricity 
market formed by the integration of the Portuguese and 
Spanish markets, ancillary services managed by the 
transmission system operators (TSO) of both countries are: 

- Solution of technical constraints 

- Primary reserve 

- Secondary reserve 

- Tertiary reserve 

- Voltage control 

- Black start [2]. 

From these ancillary services, only solution of technical 
constraints, secondary reserve and tertiary reserve are 
remunerated based on a market mechanism. In the MIBEL, 
the secondary reserve is contracted on a secondary reserve 
market (SRM). In this market, the generators, which have the 
operational and technical capabilities according to [3], submit 
selling offers, stating the amount of power they are willing to 
use in the event of a disturbance (reserve band) and the price 
of this band. From this reserve band the Portuguese and 
Spanish TSO define the ratio of the band to be used as up-
reserve and as down-reserve. Currently, two thirds are the up-
reserve and one-third is the down-reserve band. The up-
reserve is an amount of power that the generator is available to 
increase from an operational power output and the down-
reserve is an amount of power that the generator is available to 
decrease. The total amount contracted in the SRM is 
determined by the TSO following the recommendations of the 
ENTSO-E [4] for a minimum value of the reserve band. 

Due to their dynamic flexibility, hydro units are the most 
efficient sources of ancillary services and can be a source of 
profit when these services are acquired in a competitive 
market [5]. Moreover, when the hydro units have the 
capability of pumping water from a lower to an upper 
reservoir, this is, if they are a pumped-storage hydro (PSH) 
unit, they are increasingly seen as one of the means to mitigate 
wind power curtailment due to the growing penetration of 
wind in power systems [6]. 

In this regard, [7] analyses the optimal weekly scheduling 
of a PSH unit in standalone mode and integrated in the 
portfolio of a price-maker generating company. Reference [7] 
shows that the PSH unit decreases the capability of integrating 
wind for increasing degrees of market power. However, when 
integrated in a generation portfolio, the capability of 
integrating wind power increases. 

Concerning the optimal scheduling of a hydro unit, [8] 
studies a price-taker hydro company acting in both day-ahead 
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market (DAM) and ancillary services market using an 
approach that combines conditional value-at-risk, probability 
of occurrence of automatic generation control states and 
opportunity of water to derive marginal cost curves of hydro 
units. 

Also [5] studies the optimal bidding of hydro units acting 
in DAM and ancillary services market using the operational 
characteristics of hydro units, expectations on market prices 
and water availability to estimate water shadow price. 

Reference [9] proposes an approach for a simultaneous 
bidding of a generating company, having thermal units and 
one PSH unit, in a DAM and reserve market. In this work, it is 
considered that the DAM is a competitive uniform price 
market and the reserve market is a pay-as-bid market where 
the generating company acts strategically. The strategic 
behavior of the generating company is summarized in a joint 
probability distribution of the market price. 

In a different approach, [10] develops a self-scheduling 
problem of hydro and PSH units acting in a day-ahead market 
and ancillary services market as a price-taker. The profit 
maximization problem of the generating company is 
formulated as a mixed integer non-linear programming 
problem. 

In this paper, we solve the self-scheduling problem of a 
generating company acting in both DAM and SRM as a price-
taker having only a PSH unit in its portfolio. For comparison 
purposes, firstly, the problem will be solved for the DAM 
considering that when pumping the PSH unit has only an 
operational point, that is, when pumping the PSH unit operates 
at a fixed power. Then, the problem will be solved for the 
generating company acting in the DAM and SRM, considering 
also that the PSH unit has only one operational point. Finally, 
the problem will be solved for the generating company acting 
in the DAM and SRM, but now considering that the PSH unit 
has a variable power when pumping. In this last solution, the 
economic value of having a PSH unit with variable power will 
be emphasized. 

The remainder of this paper is as follows: in section II the 
profit maximization problem of the generating company will 
be formulated. In section III, the case studies will be presented 
and in section IV results of the case studies will be presented 
and discussed. Finally, in section V conclusions will be drawn. 

 

I. PROBLEM FORMULATION 

In a liberalized market, the generating companies aim at 
maximize their profit. The profit maximization is obtained for 
a given period of time subject to the operational constraints of 
the units that the generating companies own. 

In this work, it is considered a generating company that 
owns only a PSH unit. This unit is so small when compared 
with the total installed capacity in the DAM and in the SRM 
that it cannot influence market prices, this is, the generating 
company acts as a price-taker in both markets.  

 The maximization problem of a generating company 
when acting only in the DAM can be formulated as follows: 

max  𝜋 ≡  𝜆𝐷𝐴𝑀  𝑡 ∙  𝑃𝑔 𝑡 + 𝑃𝑝 𝑡  

𝑇

𝑡=1

 (1) 

 
 

𝑠. 𝑡. 

 

𝑃𝑔
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑔 𝑡 ≤ 𝑃𝑔

𝑚𝑎𝑥  (2) 

−𝑃𝑝
𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑃𝑝 𝑡 ≤ −𝑃𝑝

𝑚𝑖𝑛  (3) 

𝑊 𝑡 = 𝑊 𝑡 − 1 − 𝜂𝑝𝑃𝑝 𝑡 −
𝑃𝑔 𝑡 

𝜂𝑔

 (4) 

𝑊 𝑡 = 0 = 𝑊 𝑡 = 𝑇  (5) 

𝑊𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑊 𝑡 ≤ 𝑊𝑚𝑎𝑥  (6) 

 

Where  is the profit of the generating company, T is the 

time period, DAM(t) is the DAM price, Pg(t) is the power 
generated by the PSH unit, Pp(t) is power consumed by the 

PSH unit when pumping, 𝑃𝑔
𝑚𝑖𝑛and 𝑃𝑔

𝑚𝑎𝑥 are the minimum and 

maximum generation capacity of the PSH unit, 𝑃𝑝
𝑚𝑖𝑛 and 

𝑃𝑝
𝑚𝑎𝑥are the minimum and maximum pumping capacity of the 

PSH unit. g and p are the generation and pumping 
efficiencies, respectively, W(t) is the energy level in the 
reservoir of the PSH unit, W

min
 and W

max
 are the upper and 

lower limits of the energy stored in the reservoir of the PSH 
unit. 

The objective function (1) represents the profit of the 
generating company obtained in the DAM during the period of 
time T. Once Pp(t) is a negative value, the profit obtained in 
the DAM is the difference between the revenues obtained by 
selling the generated power and the costs incurred to buy the 
power for pumping water. In this work, the operation and 
maintenance costs of the PSH unit were considered to be zero. 

Equations (2) and (3) represent the minimum and 
maximum operation limits of the PSH unit when generating 
and when pumping, respectively. 

The energy level in the reservoir of the PSH unit is 
represented by (4) and is dependent of the energy level in the 
previous period and of the discharged energy when the PSH 
unit is generating or the charged energy when it is pumping. 

Equation (5) forces the energy stored in the end of the time 
period to be equal to the energy stored in the beginning and 
(6) sets the upper and lower limits of the energy stored in the 
reservoir of the PSH unit. 

For the situation where the generating company acts in the 
DAM and SRM, (1), (2) and (3) must be rewritten as follows, 
respectively: 

max  𝜋 ≡   𝜆𝐷𝐴𝑀  𝑡 ∙  𝑃𝑔 𝑡 + 𝑃𝑝 𝑡           

𝑇

𝑡=1

+ 𝜆𝑆𝑅𝑀 𝑡 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑠  𝑡   

(7) 
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𝑃𝑔
𝑚𝑖𝑛 +

1

3
𝑃𝑟𝑒𝑠  𝑡 ≤ 𝑃𝑔 𝑡 ≤ 𝑃𝑔

𝑚𝑎𝑥 −
2

3
𝑃𝑟𝑒𝑠  𝑡  (8) 

−𝑃𝑝
𝑚𝑎𝑥 +

1

3
𝑃𝑟𝑒𝑠  𝑡 ≤ 𝑃𝑝 𝑡 ≤ −𝑃𝑝

𝑚𝑖𝑛 −
2

3
𝑃𝑟𝑒𝑠  𝑡  (9) 

 

Where SRM(t) is the SRM price and Pres(t) is the capacity 
made available by the PSH unit in the SRM. 

In this case, to the objective function (7) representing the 
profit of the generating company, considers not only the 
revenue obtained in the DAM, but also the revenue obtained 
in the SRM. 

Regarding constraints (8) and (9) that represent the 
operational limits of the PSH unit in terms of power output, 
they have to consider now the available capacity sold in the 
SRM. For instance, (8) forces that the power generated in the 
DAM must be higher than the minimum generation capacity 
of the PSH unit plus one third of the power sold in the SRM 
(down-reserve). This means that the PSH unit must be able to 
decrease its power sold in the DAM in one third of the 
capacity made available in the SRM. Equation (8) also forces 
that the power generated in the DAM must be lower than 
maximum generation capacity minus two thirds of the 
capacity made available in the SRM (up-reserve). This means 
that the PSH unit must be able to increase its power sold in the 
DAM in two thirds of the capacity made available in the SRM. 
The same reasoning can be made for (9), but now for the PSH 
unit when it is pumping. 

I. CASE STUDIES 

In this work three case studies were analyzed. In the first, 
case A, the generating company acts only in the DAM as a 
price-taker. In the second, case B, the generating company 
acts in both DAM and SRM as a price-taker. In both cases A 
and B, the PSH unit operates at a fixed power when pumping. 
The third case, case C, the generating company acts in both 
DAM and SRM as a price-taker, but the PSH unit as variable 
power when pumping 

The results are obtained for a one week period (168 hours) 
and the characteristics of the PSH unit considered are 
presented in Table I. 

TABLE I.  CHARACTERISTICS OF THE PSH UNIT 

𝑷𝒈
𝒎𝒊𝒏 

[MW] 

𝑷𝒈
𝒎𝒂𝒙 

[MW] 

𝑷𝒑
𝒎𝒊𝒏 

[MW] 

𝑷𝒑
𝒎𝒂𝒙 

[MW] 

250 350 300 360 

Wmin 

[GWh] 

Wmax 

[GWh] 

g 

[%] 

p 

[%] 

0 19 90 80 

 

For cases A and B, the minimum and maximum pumping 

capacity 𝑃𝑝
𝑚𝑖𝑛 and 𝑃𝑝

𝑚𝑎𝑥, have the same value and are equal to 

360 MW. 

The DAM prices were obtained from the MIBEL operator 
– OMI (Operador do Mercado Ibérico) [11] and the SRM 
prices were obtained from the Portuguese TSO – REN (Redes 
Energéticas Nacionais) [12].  

The model was solved using the solver CPLEX of the 
General Algebraic Modeling System (GAMS) programming 
language [13]. 

II. RESULTS 

In this section results are presented for the three case 
studies A, B and C. 

A. Case A 

Fig. 1 presents the power traded by the PSH unit in the 
DAM and the DAM price for one week. The PSH unit 
operates at a fixed power when pumping. Negative values of 
power generated means that the PSH unit is pumping, positive 
values means that the PSH unit is generating. 

 
Figure 1. Power traded in the DAM by the PSH unit and DAM price. 

 

The results presented in Fig. 1 are expected once the PSH 
unit only takes into consideration the DAM prices. Thus, for 
higher market prices the PSH unit operates as a generator 
selling its energy in the DAM and for lower market prices the 
PSH unit pumps the water, buying the necessary energy in the 
DAM. In this situation, the net energy (the difference between 
the energy sold and the energy bought) of the PSH unit in the 
DAM is -3.9 GWh (the negative figure reflects the pumping 
cycle efficiency) and the profit of the PSH unit is 321.8 k€. 

B.  Case B 

For the case when the generating company acts in both 
markets, selling or buying power in the DAM and selling 
available capacity in the SRM, and the PSH unit operates at a 
fixed power when pumping, the results are shown in Fig. 2. 
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Figure 1. Power traded in the DAM by the PSH unit, DAM price and SRM 

price. 

 
In this case, the profit of the generating company is 560.4 

k€, this means an increase of 74%. The net energy produced in 
the DAM is -7.3 GWh. This lower net energy produced by the 
PSH unit, when compared with the previous case, reflects the 
fact that the PSH unit operates during more hours, either 
generating or pumping. The explanation for this relies on the 
fact that now the PSH unit can obtain part of its profit on the 
SRM, but in order to do that it has to sell and buy more power 
in the DAM so that it can have power available for the SRM. 

Moreover, in order to have power available for the SRM, 
the PSH unit never reaches its maximum generating capacity, 
as opposed to the case where it only acts in the DAM where 
the PSH unit generates or pumps at its maximum capacity. 
This fact can be seen in Fig. 3. 

 
Figure 2. Power traded in the DAM by the PSH unit with and without 

SRM. 

 

Regarding the operation of the PSH unit when it is 
pumping, the power that it buys in the DAM is the same 
regardless of the generating company acting only in the DAM 
or in both DAM and SRM. This means that the PSH unit does 
not sell available capacity in the SRM when pumping. The 
explanation for this relies on the fact that in the present case 
the power that the PSH unit operates when pumping is fixed, 
thus, it is not possible for the PSH unit to change its output in 
pumping mode. 

A. Case C 

In this case the generating company acts in DAM and 
SRM, and the PSH unit has variable power when pumping, 

that is, the minimum and maximum pumping capacity 𝑃𝑝
𝑚𝑖𝑛 

and 𝑃𝑝
𝑚𝑎𝑥, are the values presented in Table I, 300 MW and 

360 MW, respectively. 

Fig. 4 presents the comparison between the power traded 
in the DAM when the PSH unit has variable power and fixed 
power when pumping.     

 
Figure 3. Power traded in the DAM by the PSH unit with a variable power 

and fixed power pump. 

 
As can be seen in Fig. 4, with a variable power pump, the 

PSH unit does not operate at its maximum pumping capacity 
in order to have available capacity to sell in the SRM.  

In this case, when the PSH unit has a variable power 
pump, the total profit for this week is 707.3k€, an increase of 
26%. This increase is explained by the fact that now, with a 
variable power pump the PSH unit can bid in the SRM when 
pumping. Moreover, with a variable power pump, the net 
energy produced in the DAM by the PSH unit also decreases 
to -8.7 GWh. This decrease is related with the increased 
number of hours and energy produced and bought. 

Fig. 5 presents, besides the power traded in the DAM by 
the PSH unit, the power traded in the DAM minus the down-
reserve (DR) and the power traded in the DAM plus the up-
reserve (UR). 

 
Figure 4. Power traded in the DAM, power traded in the DAM minus the 

down-reserve and the power traded in the DAM plus the up-
reserve by the PSH unit. 
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Another interesting aspect when comparing the results of 
both cases is the fact that when the generating company acts in 
both the DAM and SRM, the limits of the hydro reservoir 
must be wider then when it acts only in the DAM. This 
happens because, as said previously, with the possibility of 
make power available for the SRM, the PSH unit works more 
hours in the DAM, either generating or pumping. This fact can 
be seen in Fig. 6. 

 
Figure 1. Evolution of the energy stored in the PSH reservoir with and 

without SRM. 

 

I. CONCLUSIONS 

This paper presents the solution of the self-scheduling 
problem of a generating company acting as a price-taker in 
DAM and in SRM. The generating company owns only a PSH 
unit. The case studies analyzed comprised a case where the 
generating company acts only in the DAM, a case where the 
generating company acts in the DAM and SRM. In both these 
cases, the PSH unit has a fixed operating point in pumping 
mode. It was also considered another case where the 
generating company acts in DAM and SRM, but the PSH unit 
has variable power when pumping. 

The results showed that when the generating company acts 
in both markets, the profit increases, when compared with 
only acting in DAM, due to the fact that the generating 
company can obtain revenues not only in the DAM, but also 
on the SRM. The increase in profit was about 74%. For the 
case where the PSH unit has variable power when pumping, 
the profits increase even further, due to the fact that now the 
PSH unit can bid in the SRM also when is pumping. This 
increase in profit is about 26% when compared with the profit 
of the PSH unit with a fixed power when pumping. 

Moreover, results also show that when the generating 
company acts in both DAM and SRM, the difference between 
the upper and lower limits of the PSH unit reservoir must be 
wider than if the generating company acts only in the DAM.   

The next steps in this research aim at solving the self-
scheduling problem of a generating company acting as a price-
maker in both DAM and SRM, owning also thermal units 
besides a PSH unit.    
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ABSTRACT 

Power systems security and stability heavily depends on ancillary services. Ancillary services 

can encompass frequency and voltage control, reserves, load following, black start among 

others. These services are contracted by Transmission Systems Operators (TSO’s) at 

minimum cost in competitive markets, which is the case of the secondary reserve market 

(SRM). Generating firms acting in competitive electricity markets have different alternatives 

to maximize their profits. Two of these alternatives are the day-ahead market (DAM) and the 

SRM. This paper presents the scheduling solution of a price-maker generating firm owning a 

PSH unit, acting both in the DAM and the SRM. The results will be obtained for four 

different scenarios corresponding to price-taker and price-maker behaviours of the generating 

firm in both markets. Results show that for scenarios where the generating firms act has price-

maker total profits decrease. Moreover, the biggest share of the generating firm’s profit is 

obtained in the SRM. 

KEYWORDS 

Ancillary services, Day-ahead market, Pumped-storage hydro, Renewable integration, 

Scheduling strategy, Secondary reserve market  

 

INTRODUCTION 

Due to its characteristics Pumped-Storage Hydro (PSH) units are the most widely used 

technology to store energy at large scale [1]. Among the PSH units characteristics, it can be 

highlighted the amount of potential energy stored, the efficiency of the generation-pumping 

cycle and the flexibility of operation. For these reasons, PSH units are also increasingly seen 

as one of the solutions to mitigate wind power curtailment, thus helping with the integration 

of renewables [2]. 
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One of the impacts of the increasing penetration of renewables is the reduction of wholesale 

market prices [3]. This reduction in wholesale market prices can affect the profitability of 

PSH units and induces their owners to obtain additional sources of revenues by providing 

ancillary services [1]. 

In this regard, [4] determines the optimal bidding strategy of a PSH unit participating in the 

Iberian day-ahead electricity market and in the Portuguese ancillary services market. The 

authors conclude that for the scenarios analysed the profit comes almost entirely from the 

Spinning Reserve Market. The authors also conclude that the profit increases with the 

growing need of standby power due to the increase in Wind energy. 

This work proposes to obtain the optimal self-scheduling solution of a generating firm owning 

only a PSH unit and participating in both the day-ahead market (DAM) and the secondary 

reserve market (SRM). The solution will be obtained for price-taker and price-maker 

behaviours of the generating firm.  

In order to model the price-maker behaviour of the generating firm we will extend the model 

presented by [5]. In [5], the authors formulate a mixed-integer linear problem to solve the 

self-scheduling problem of a price-maker generating firm in an electricity market.  

The original contribution of this work is twofold. Firstly, the model presented by [5] will be 

extended for the cases where the generating firm buys energy in the DAM. This cases happen 

when the PSH unit is pumping, thus consuming energy. Secondly, the model will be also 

applied to the SRM. 

 

MODEL DESCRIPTION 

Model formulation 

The model used in this work follows the model presented by [5] for the representation of the 

residual demand curve of a generating firm. However, in this work, we have extended the 

representation of the residual demand curve for the situations where the net energy traded by 

the generating firm in the DAM is negative, this is, for situations where the energy consumed 

by PSH units when pumping is higher than the energy generated by other units. 

Equations (1) through (16) represent the mathematical formulation of the model when the 

generating firm acts in both the DAM and SRM. 
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Equation (1) represents the profit of the generating over the scheduling period T. The 

generating firm’s profit is the difference between total revenues and total costs. The first and 

third term within brackets represent the revenue obtained by selling the generated energy in 

the DAM and in the SRM, respectively. The second term represents the cost of buying in the 

DAM the consumed energy for pumping and the forth term represents the total generation 

cost. In Fig. 1 and Fig. 2, it can be observed how revenues are calculated for the situations 

where the generating firm has a positive net energy traded in the DAM (energy generated 

higher than energy pumped), and when it has a negative net energy traded in the DAM, 

respectively. 
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Figure 1. Generating firm’s residual demand curve. Representation of the variables and constants 

when the generating firm has a positive net energy traded in the DAM 
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Figure 2. Generating firm’s residual demand curve. Representation of the variables and constants 

when the generating firm has a negative net energy traded in the DAM 

 

The representation of the residual demand curve for the SRM contains only the portion of the 

residual demand curve when the generating firm trades a positive net energy in the DAM (the 

portion represented in Fig. 1). This is due to the fact that the SR capacity traded in the SRM is 

always a positive value. 

The generating firms bid in the SRM a SR capacity for each of their generating units. This SR 

capacity represents a range of power that the generating unit can change its power output. As 

mentioned before, in the Portuguese power system, the generating units participating in the 

SRM must be able to decrease its power output by 1/3 of the SR capacity or to increase its 

power output by 2/3 of the SR capacity. In that sense, Eq. (2) and (3) represent the minimum 

and maximum output constraints of the generating units. For instance, Eq. (2) states that the  
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generating unit must be able to decrease the power output that it is selling in the DAM, pt,i, by 

1/3 of the SR capacity traded in the SRM, prest,i, without generating below its minimum 

output capacity, min

,itp . 

Equation (4) shows that the net energy traded in the DAM by the generating firm is the sum 

of the output of all its generating units. In the case the PSH unit is pumping, the output of the 

PSH unit is negative corresponding to energy consumed. 

Equation (5) states the net energy traded in the DAM by the generating firm as a function of 

the variables, bvt,v, uvt,v, bct,c, uct,c. 

Equations (6) and (7) are the equivalent for the SRM of Eq. (4) and (5). 

Equation (8) imposes that only one of the variables uvt,v and uct,c is different from zero, thus 

imposing that only one step of the residual demand curve of the DAM is the marginal step. 

Equation (9) has the same purpose of Eq. (8) but for the SRM.  

Equations (10) and (12) impose that bvt,v and bvbt,vb are positive values, while Eq. (11) 

imposes that bct,c is a negative value. 

Equations (13) through (16) are related with the energy stored in the PSH unit reservoir. Thus, 

Eq. (13) represents the energy stored in period t, which is equal to the energy stored in period 

t-1, plus the energy pumped by the PSH unit (pt,’H’ lower than zero means the PSH unit is 

pumping) or minus the energy generated by the PSH unit (pt,’H’ higher than zero means the 

PSH unit is pumping). 

Equations (14) and (15) refer to the lower and higher limits of the stored energy and Eq. (16) 

imposes that the energy stored in the beginning of the simulation period must be equal to the 

energy stored in the end of the period. 

Price sensitivity 

For the analysis of the scenarios where the generating firm has a price-maker behavior, we 

have computed a price sensitivity of the residual demand curve. For the DAM residual 

demand curve, two price sensitivities were computed: one price sensitivity for each unit of 

energy sold in the DAM (DAM Price Sensitivity Down) and one price sensitivity for each 

unit of energy bought in the DAM (DAM Price Sensitivity Up). Equations (17) and (18) are 

used to compute these price sensitivities. 
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These price sensitivity describes linearly what is the influence in market price for each unit of 

energy sold (DAM Price Sensitivity Down) or for each unit of energy bought (DAM Price 

Sensitivity Up) in the DAM. 

For the SRM, we have also computed a price sensitivity of the residual demand curve. In this, 

we have only one price sensitivity (SRM price Sensitivity) describing linearly the influence in 

market price of each unit of power sold in the SRM. The SRM Price Sensitivity is computed 

according to the following equation: 
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RESULTS 

Scenarios description 

In this work, considering that the generating firm owns only a PSH unit, four scenarios were 

analyzed: 

 

Scenario A: generating firm acts as a price-taker in the DAM. 

Scenario B: generating firm acts as a price-taker in both DAM and SRM. 

Scenario C: generating firm acts as a price-taker in the DAM and as a price-maker in the 

SRM. 

Scenario D: generating firm acts as a price maker in both DAM and SRM. 

 

The results for the different scenarios were obtained for a 168 hour period (one week). The 

characteristics of the PSH Unit are described in Table 1. 

 

Table 1. Characteristics of the PSH unit 

 

PSH unit power when 

generating 

PSH unit power when 

pumping 

Stored Energy Efficiency 

Minimum 

(MW) 

Maximum 

(MW) 

Minimum 

(MW) 

Maximum 

(MW) 

Minimum 

(MWh) 

Maximum 

(MWh) 

Gen. 

(%) 

Pump. 
(%) 

250 390 -360 -300 0 19000 90 80 

 

The DAM prices were obtained from the MIBEL operator – OMI (Operador do Mercado 

Ibérico) [6] and the SRM prices were obtained from the Portuguese TSO – REN (Redes 

Energéticas Nacionais) [7]. 

The model was solved using the solver CPLEX of the General Algebraic Modeling System 

(GAMS) programming language [8]. 

Scenario A 

Fig. 3 shows the energy traded by the generating firm in the DAM. Positive values means that 

the PSH unit is generating electricity, thus selling energy in the DAM, while negative values 

means that the PSH unit is consuming, thus buying energy in the DAM. 

  

 
 

Figure 3. Energy traded in the DAM and DAM price 
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As it can be seen from Fig. 3, the generating firm only takes in consideration the DAM price. 

In this case, the PSH unit pumps water, consuming energy, when the DAM prices are lower 

and turbines water, generating energy, when the DAM are higher. Due to the fact that the 

efficiencies of the PSH unit when generating and when pumping are lower than 1, there is a 

range in DAM prices (from 40.74 €/MWh to 56.93€/MWh) for which it is not profitable for 

the PSH unit to either turbine or pump water. 

It also can be seen that when the PSH unit operates, usually does it at its maximum capacity. 

This is, when the PSH unit is generating the power output is 390 MW and when the PSH unit 

is pumping the power consumed is -360 MW.  

In this scenario, the net energy produced by the PSH unit (energy generated minus energy 

consumed) is -3.8 GWh and the profit is 299.7k€. The negative net energy is due to the 

efficiencies of the PSH unit. 

Scenario B 

In scenario B, besides the DAM, the generating firm can also sell available capacity to the 

SRM, acting as a price-taker in both markets. The results for this scenario are presented in 

Fig. 4 and Fig. 5. 

 

 
 

Figure 4. Energy traded in the DAM and DAM price 

 

 
 

Figure 5. SR capacity traded in the SRM and SRM price 
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In this scenario, the PSH unit operates in a higher number of hours than in scenario A. In 

scenario A, the PSH unit operates in 63 hours and in scenario B operates in 166 hours. This 

can be explain by the fact that the generating firm can only sell SR capacity in the SRM if it 

has also traded energy in the DAM. Thus, in order to obtain a higher profit by also trading in 

the SRM, the generating firm must operate its PSH unit in a higher number of hours in the 

DAM, including decreasing its profit in the DAM. In fact, in scenario B, the profit obtained 

by the generating firm in the DAM decreases to 98.2k€. However, its overall profit (DAM 

and SRM) increases to 688.2k€. 

Another difference between scenarios A and B, is the fact that in the later scenario, the PSH 

unit does not operate at its maximum capacity. This has to do with the fact that the PSH unit 

might have to decrease its DAM output within the range of 1/3 of the SR capacity traded in 

the SRM or to increase its DAM output within a range of 2/3 of the SR capacity traded in the 

SRM. For instance, in hours where the generating firm sold 140 MW of the SR capacity of 

the PSH unit in the SRM, if needed, the PSH unit might have to decrease its DAM output by 

46.7 MW (1/3 times 140 MW) or to increase its DAM output by 93.3 MW (2/3 times 140 

MW). Thus in these hours the output of the PSH unit that the generating firm has to sell in the 

DAM must be 296.7 MW (296.7 + 93.3 = 390 MW = maximum output capacity or 296.7 - 

46.7 = 250 MW = minimum output capacity). The same reasoning can be applied for the 

hours where the generating firm is buying energy in the DAM for pumping with its PSH unit. 

Also worth mentioning is the fact that the net energy traded in the DAM by the generating 

firm is -8.7 GWh. This represents a decrease from scenario A, which can be explained also by 

the fact that the PSH unit operates in more hours in scenario B. 

Scenario C 

In this scenario, the generating firm can also trade in both the DAM and SRM, but it has a 

different behaviour. In the DAM the generating firm acts as a price-taker, whereas in the 

SRM it acts as a price-maker. The results for scenario C are depicted in Fig. 6 and Fig. 7. 

 

 
 

Figure 6. Energy traded in the DAM and DAM price 
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Figure 7. SR capacity traded in the SRM and SRM Price Sensitivity 

 

Once the generating firm assumes a price-maker behaviour in the SRM, the generating firm takes 

into account the influence of trading its SR capacity in the SRM price. This influence is denoted 

by the SRM Price Sensitivity presented in Fig. 7. Although depicted as a positive value, the SRM 

Price Sensitivity represents the decrease in price of one more unit of SR capacity traded in the 

SRM. As it can be seen in Fig. 7, in the hours where the SRM Price Sensitivity is higher, the 

generating firm decreases its SR capacity traded in the SRM, when compared with scenario B. 

This behaviour can be particularly seen for hours between 99 and 102, 123 and 126, 165 and 168 

and some hours between 145 and 153. 

The impact of this behaviour in the DAM can be seen in Fig. 6. Once, the generating firm trades 

less SR capacity in the SRM, it has more available energy to be traded in the DAM. However, 

the generating firm can reflect this increase in available energy differently. For instance, between 

hours 99 and 102, the generating firm increases the pumping power of its PSH unit so that it can 

seize the opportunity of the lower DAM prices that occurred in those hours. However, between 

hours 123 and 126, once the DAM prices are not so low, the generating firm decreases the 

pumping power of its PSH unit. 

Although the different behaviour of the generating firm in the SRM, the net energy traded in 

the DAM remained stable at -8.7 GWh, but the total profit obtained in both markets decreased 

to 668.4k€. 

Scenario D 

In scenario D, the generating firm acts as a price-maker both in the DAM and SRM. The 

results for this scenario are presented in Fig. 8 and Fig. 9. 
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Figure 8. Energy traded in the DAM and DAM Price Sensitivities 

 

 
 

Figure 9. SR capacity traded in the SRM and SRM Price Sensitivity 

 

In this scenario, the generating firm must also take into account its influence in DAM price, 

represented by the DAM price sensitivities. As a result the net energy traded in the DAM 

decreases from -8.7 GWh in scenario C to -8.4 GWh in this scenario. Moreover, due to the 

decrease of the net energy traded in the DAM, the generating firm has less available capacity 

to trade in the SRM. Thus, the SR capacity traded in the SRM also decreases from 15.5 GW 

in scenario C to 14.9 GW in this scenario. The total profit in this scenario also decreases to 

605.9k€.  

As a summary of the results of the four different scenarios, Table 2 presents the energy traded 

in the DAM, Table 3 presents the SR capacity traded in the SRM, split into the SR capacity 

traded when the PSH unit is generating in the DAM, SR Capacity (Gen. DAM), and the SR 

capacity traded when the PSH unit is pumping in the DAM, SR Capacity (Pump. DAM). 

Table 4 presents the profit obtained in each market and the total profit. 
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Table 2. Energy traded in the DAM 

 

  Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D 

  
DAM (PT) 

DAM (PT) 

SRM (PT) 

DAM (PT) 

SRM (PM) 

DAM (PM) 

SRM (PM) 

  (GWh) (GWh) (GWh) (GWh) 

Generated 9.8 22.3 22.3 21.6 

Pumped -13.5 -30.9 -30.9 -30.1 

Total -3.8 -8.7 -8.7 -8.4 

Note: PT - price-taker, PM - price-maker 

 

Table 3. SR capacity traded in the SRM 

 

  Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D 

  
DAM (PT) 

DAM (PT) 

SRM (PT) 

DAM (PT) 

SRM (PM) 

DAM (PM) 

SRM (PM) 

  (GW) (GW) (GW) (GW) 

SR Cap. (Gen. DAM) ---- 10.5 10.4 10.2 

SR Cap. (Pump. DAM) ---- 5.4 5.1 4.8 

Total ---- 15.9 15.5 15.0 

Note: PT - price-taker, PM - price-maker 

 

Table 4. Generating firm profit  

 

  Scenario A Scenario B Scenario C Scenario D 

  
DAM (PT) 

DAM (PT) 

SRM (PT) 

DAM (PT) 

SRM (PM) 

DAM (PM) 

SRM (PM) 

  (k€) (k€) (k€) (k€) 

DAM 299.7 98.2 101.0 57.3 

SRM ---- 590.0 567.4 548.6 

Total 299.7 688.2 668.4 605.9 

Note: PT - price-taker, PM - price-maker 
 

Has shown in Table 2 and Table 3, when the generating firm has a price-maker behaviour, 

both the net energy traded in the DAM and the SR capacity traded in the SRM tend to 

decrease. This has to do with the fact that being a price-maker, the generating firm has 

influence on the market price: the more production it sells, the lower the market price and the 

more energy for pumping it buys, the higher the market price. For this same reason, the profit 

is also lower for the price-maker scenarios. The summary of results can also be seen in Fig. 

10 and Fig. 11. 
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Figure 10. Energy traded in the DAM and profit for the different scenarios (For the energy 

pumped its absolute value is represented) 

 

 
Figure 10. SRM profit and SR capacity traded in the SRM when the PSH unit is generating and 

when the PSH unit is pumping in the DAM 

 

CONCLUSION 

This work presented a solution for the self-scheduling problem of a generating firm acting in 

both the DAM and SRM owning only a PSH unit. The self-scheduling problem solution was 

obtained using a model that extends the one proposed in [5] for time periods when the traded 

energy in the DAM is negative. This is for time periods where the generating company is buying 

energy for pumping with its PSH units. Moreover, the model was also extended by including the 

SRM in the analysis. 

To test the applicability of the extended model to the DAM and SRM, four different scenarios 

representing different behaviours, price-taker or price-maker, of the generating firm in those 

markets, were considered. The scenarios considered were: the generating firm acts in the DAM 

as a price-taker (scenario A), the generating firm acts in both the DAM and SRM as a price-taker 

(scenario B), the generating firm acts in the DAM as a price-taker and in the SRM as a price-

maker (scenario C) and the generating firm acts in both DAM and SRM as a price-maker. 

Results showed that the proposed model can be applied with success to study the behaviour of a 

generating firm acting both in the DAM and the SRM. 
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Results also showed that in the scenarios were the generating firm acts as a price-maker, the 

profit obtained in both markets decreases. Moreover, the energy traded in the Dam and the SR 

capacity traded in the SRM also decrease. 

NOMENCLATURE 

Indexes: 

c Residual demand curve step index for net energy bought in the DAM by the generating 

firm. 

i generating units index. 

t time period index. 

v Residual demand curve step index for net energy sold in the DAM by the generating 

firm. 

 

Constants: 

g efficiency of the PSH unit when generating. 

p efficiency of the PSH unit when pumping. 

ct,c price of the residual demand curve step c of the DAM in period t. 

vt,v price of the residual demand curve step v of the DAM in period t. 

vbt,vb price of the residual demand curve step vb of the SRM in period t. 

C number of residual demand curve steps c of the DAM. 

ct,i production cost of generating unit i in period t. 

I number of generating units of the generating firm. 
max

,itp  maximum output capacity of generating unit i in period t. 

min

,itp  minimum output capacity of generating unit i in period t. 

min

,ctq  sum of the quantity of steps 1 through c-1 of the DAM residual demand curve in 

period t. 
min

,vtq  sum of the quantity of steps 1 through v-1 of the DAM residual demand curve in 

period t. 
min

,vbtq  sum of the quantity of steps 1 through vb-1 of the SRM residual demand curve in 

period t. 

T number of time periods of the simulation. 

V number of residual demand curve steps v of the DAM. 

Vb number of residual demand curve steps vb of the SRM. 

W
max

 maximum storage capacity of the PSH unit reservoir.  

W
min

 minimum storage capacity of the PSH unit reservoir.  

 

Variables: 

 profit of the generating firm. 

bct,c value of the power of the residual demand curve step c of the DAM in period t. 

bvt,v value of the power of the residual demand curve step v of the DAM in period t. 

bvbt,vb value of the power of the residual demand curve step vb of the SRM in period t. 

pt,’H’ energy sold/bought in the DAM by the PSH unit in period t. 

pt,i energy traded in the DAM by generating unit i in period t. 

prest,i power traded in the SRM by generating unit i in period t. 

qt energy traded in the DAM by the generating firm in period t. 

qrest power traded in the SRM by the generating firm in period t. 
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uct,c binary variable equal to 1 if step c is the marginal step of the DAM residual demand 

curve to obtain the quantity qt of the generating firm in period t. 

uvt,v binary variable equal to 1 if step v is the marginal step of the DAM residual demand 

curve to obtain the quantity qt of the generating firm in period t. 

uvbt,vb binary variable equal to 1 if step vb is the marginal step of the SRM residual demand 

curve to obtain the quantity qrest of the generating firm in period t. 

Wt energy stored in the reservoir of the PSH unit in period t. 
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Abstract—The increasing integration of renewables in the 

energy markets has been raising some challenges to generating 

companies (GENCOs), in terms of operation and planning of 

their generation portfolios. A GENCO aiming at maximizing its 

profits has to deal with offers to several available markets, 

among which are the Day-ahead Market (DAM) and the 

Secondary Reserve Market (SRM). This paper presents a 

scheduling solution of a price-maker GENCO whose portfolio 

includes a pumped-storage hydro unit, acting simultaneously in 

the DAM and SRM. The results were obtained for six different 

scenarios, where the portfolio may include a thermal generation 

unit and compares the GENCO behavior in both markets either 

as a price-taker or as a price-maker. The results put in evidence 

the portfolio effect when the GENCO takes into account its 

influence on price, which is seen in the price-maker scenarios, 

whereas the scheduling remains unchanged under the price-

taker behavior. 

Index Terms-- Day-ahead market, Pumped-storage hydro, 

Renewable integration, Scheduling strategy, Secondary reserve 

market. 

I. INTRODUCTION 

Due to its technical and economical characteristics, 
Pumped-Storage Hydro (PSH) is the most widely used 
technology to store energy at large scale in power systems [1]. 
Among the PSH units characteristics, it can be highlighted the 
amount of potential energy stored, the efficiency of the 
generation-pumping cycle and the flexibility of operation. For 
these reasons, PSH units are also increasingly seen as one of 
the solutions to mitigate wind power curtailment, thus helping 
with the integration of renewables [2]. 

One of the impacts of the increasing penetration of 
renewables in power markets is the decreasing of wholesale 
market prices [3]. This reduction in wholesale market prices 
can affect the profitability of the generating companies 
(GENCOs) and can be partially compensated by additional 

revenues from providing ancillary system services [1]. 

In this regard, [4] determines the optimal bidding strategy 
of a PSH unit participating in the Iberian day-ahead electricity 
market and in the Portuguese ancillary services market. The 
authors conclude that for the scenarios analyzed the profit 
comes almost entirely from the Spinning Reserve Market. The 
authors also conclude that the profit increases with the 
growing need of standby power due to the increase in wind 
energy. 

This paper deals with the self-scheduling problem of a 
price-maker GENCO acting both in the DAM and SRM, 
where six scenarios were considered. In the first scenario, the 
GENCO acts in both markets as a price-taker having only a 
thermal unit in its portfolio. In the second scenario the 
behavior of the GENCO is also price-taker but now the 
portfolio includes only a PSH unit. The third scenario is 
similar to the second one, but the portfolio of the GENCO 
includes a thermal unit and a PSH unit. The fourth, fifth and 
sixth scenarios are analogous to the first three ones, but the 
GENCO behaves in the DAM and in the SRM as a price-
maker.  

For the scenarios where the GENCO acts as a price-maker, 
this paper follows the self-scheduling problem formulation of 
[5], but expanding it in two ways. Firstly, the model presented 
in this paper expands the model presented in [5] to include not 
only the case when the GENCO sells energy in the DAM, but 
also the case when a GENCO buys energy for pumping. 
Secondly, this paper applies the proposed model in a multi-
market setting including the DAM and the SRM. 

This paper is organized as follows: section II describes the 
model for a price-taker and a price-maker behavior of the 
GENCO in the DAM and SRM, section III presents the 
scenarios considered, section IV presents the results and 
section V draws conclusions. 

This work was supported by national funds through Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia (FCT) with reference UID/CEC/50021/2013 
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I. MODEL DESCRIPTION 

A.  GENCO acting in DAM and SRM as price-taker 

When the GENCO acts as a price-taker in both the DAM 
and the SRM, it does not recognize its influence on market 
prices. The revenues obtained consist of the sum of the 
revenue obtained in the DAM and in the SRM. The revenue 
obtained in each market is given by the quantity traded in that 
market multiplied by the market price. For the particular case 
where the GENCO buys energy in the DAM, the energy 
acquired at market price represents a cost. The total profit of 
the GENCO is the difference between its revenues and the 
total costs. 

Regarding the output constraints of the generating units, 
they have to take into account the Secondary Reserve (SR) 
capacity offered by the GENCO in the SRM. The SR capacity 
represents a range of power within which the generating unit 
can change its power output. In the Portuguese power system, 
the generating units participating in the SRM must be able to 
decrease its power output by 1/3 of the SR capacity or to 
increase its power output by 2/3 of the SR capacity. 

If a thermal unit is part of the portfolio of the GENCO, 
other constraints must be considered, such as ramp-up and 
down constraints.  

In the scenarios where a PSH unit is included in the 
portfolio of the GENCO, reservoir constraints are also 
considered, comprising the consideration that the water level 
in the reservoir in the beginning of the scheduling period is 
equal to the water level at the end of that period. 

B. GENCO acting in DAM and SRM as price-maker 

As mentioned before, in the situation where the GENCO is 
a price-maker in both markets, this paper expands the model 
presented by [5] considering also situations where the 
GENCO buys energy in the DAM and the situations where it 
trades in the SRM. In this sense, Fig. 1 presents an example of 
a residual demand curve faced by the GENCO. The price-
maker behavior of the GENCO can be understood in the sense 
that if the GENCO sells energy in the DAM (positive 
quantity) the market price may decrease and if the GENCO 
buys energy in the DAM (negative quantity), it might push 
market prices up. 

Regarding the application of this methodology to the 
SRM, it must be taken into account that the residual demand 
curve faced by the GENCO in the SRM it is only constituted 
by the steps correspondent to a positive quantity. This has to 
do with the fact that the SR capacity traded in the SRM is 
always a positive value. 

It should also be noticed that, in the case the PSH unit is 
pumping, the output of the PSH unit is negative corresponding 
to energy consumed. 

C. Price sensitivity 

For the analysis of the scenarios where the GENCO has a 
price-maker behavior, we have computed a price sensitivity of 
the residual demand curve. For the DAM residual demand 
curve, two price sensitivities were computed: a price 
sensitivity for energy sold in the DAM (DAM Price 

Sensitivity Down) and one price sensitivity for energy bought 
in the DAM (DAM Price Sensitivity Up). 

These price sensitivities describe linearly what is the 
influence in market price for each unit of energy sold (DAM 
Price Sensitivity Down) or for each unit of energy bought 
(DAM Price Sensitivity Up) in the DAM. 

 

Figure 1 – GENCO’s Residual Demand Curve 

For the SRM, we have also computed a price sensitivity of 
the residual demand curve. In this, we have only one price 
sensitivity (SRM Price Sensitivity) describing linearly the 
influence in market price of each unit of power sold in the 
SRM.  

II. SCENARIOS 

In this work six scenarios were analyzed: 

Scenario A: The GENCO acts in DAM and SRM as a 
price-taker having in its portfolio only a 
thermal unit. 

Scenario B: The GENCO acts in DAM and SRM as a 
price-taker having in its portfolio only a PSH 
unit. 

Scenario C: The GENCO acts in DAM and SRM as a 
price-taker having in its portfolio a thermal 
unit and a PSH unit. 

Scenario D: The GENCO acts in DAM and SRM as a 
price-maker having in its portfolio only a 
thermal unit. 

Scenario E: The GENCO acts in DAM and SRM as a 
price-maker having in its portfolio only a PSH 
unit. 

Scenario F: The GENCO acts in DAM and SRM as a 
price-maker having in its portfolio a thermal 
unit and a PSH unit. 

Data for the analysis, namely prices, selling and demand 
curves of the DAM were obtained from the Iberian Market 
Operator-Spanish pole (OMIE) [6]. Regarding SRM, data 
were obtained from the Portuguese TSO and SRM operator, 
Redes Energéticas Nacionais (REN) [7]. 
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Also worth mention the fact that, in this work, it is 
considered that the GENCO has its units located in Portugal, 
once the SRM of Portugal and Spain are not integrated. Thus, 
the residual demand curve obtained for the SRM concerns 
only to the Portuguese SRM. 

The results were obtained for 168 hours (one week period) 
and the characteristics of the PSH and thermal units are 
represented in Table I and Table II, respectively. 

TABLE I.  CHARACTERISTICS OF THE PSH UNIT 

 

[MW] 

 

[MW] 

 

[MW] 

 

[MW] 

250 390 300 360 

Wmin 

[GWh] 

Wmax 

[GWh] 

g 

[%] 

p 

[%] 

0 19 90 80 

 

The model here presented was programmed in General 
Algebraic Modeling System (GAMS) and solved by the 
CPLEX solver. 

TABLE II.  CHARACTERISTICS OF THE THERMAL UNIT 

 

[MW] 

 

[MW] 

Ramp down 

[MW] 

Ramp Up 

[MW] 

180 425 200 300 

Fixed Cost 

[€] 

Var. Cost 

[€/MWh] 

Start-up Cost 

[€] 

Shut-down 

cost 

[€] 

5 10 5 0.1 

I. RESULTS 

The results of the six scenarios are presented in Table III, 
where scenarios A, B and C represent price-taker behavior of 
the GENCO, whilst scenarios D, E and F represent price-
maker behavior. 

TABLE III.  DAM AND SRM RESULTS FOR THE SIX SCENARIOS 

 DAM SRM  

 Energy Profit
b
 SR Capacity Profit

b
 

Total 
Profit 

DAM + SRM 

[k€] 

 PSH 

Thermal 
[GWh] 

Total 
[GWh] 

PSH 
[k€] 

Thermal 
[k€] 

Total 
[k€] 

PSH 
[GW] 

Thermal 
[GW] 

Total 
[GW] 

PSH 
[k€] 

Thermal 
[k€] 

Total 
[k€] 

Scenariosa 
Pump. 
[GWh] 

Gen. 
[GWh] 

A - - 47.4 47.4 - 2171.4 2171.4 - 36.0 36.0 - 385.6 385.6 2557.0 

B -31.3 22.5 - -8.8 56.3 - 56.3 16.1 - 16.1 537.2 - 537.2 593.6 

C -31.3 22.5 47.4 38.6 80.6 2221.9 2302.5 16.1 36.0 52.1 55.8 25.2 81.0 2383.5 

D - - 53.6 53.6 - 2463.7 2463.7 - 25.8 25.8 - 868.6 868.6 3332.3 

E -31.3 22.5 - -8.8 58.9 - 58.9 15.6 - 15.6 578.7 - 578.7 637.5 

F -29.2 21.0 62.0 53.8 134.0 2947.2 3081.1 13.8 12.4 26.3 508.2 404.2 912.4 3993.5 

a. Price-taker scenarios: A, B and C. Price-maker scenarios: D, E and F 

b. In price-taker scenarios the profit is computed considering ex-post prices 

 

Regarding the GENCO’s profit presented in Table III for 
scenarios A, B and C, it has been considered the ex-post 
market prices, to compute those figures. This means that we 
have distinguished what is the belief of the GENCO (behaving 
as price-taker does not impact market price) from what is the 
actual impact that the GENCO has on market price by 
behaving that way. Thus, the GENCO’s profit for scenarios A, 
B and C, where computed considered the market prices that 
would occur with the production made by the generating units. 

Fig. 2 depicts the operation of the thermal unit in scenario A, 
where the brown color represents for each hour the amount of 
SR capacity that the thermal unit can increase from the DAM 
operation point, and the orange color the SR capacity that it 
can decrease. This means that the separation between the 
brown and orange area is the operational set point in the 
DAM. The blue line represents the hours where the thermal 
unit operates in the SRM. The hours where the line is 
interrupted means that the thermal unit did not operate in the 
SRM. The scheduling of the thermal unit is fairly 

understandable if one keeps in mind that in this scenario the 
thermal unit makes arbitrage between the two markets.  

Figure 2 – Scheduling of thermal unit in scenario A 
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In Fig. 3, the prices of the DAM and SRM are presented. 
Moreover, the ratio between the margin of the thermal unit in 
the DAM (difference between DAM price and variable 
production cost of the thermal unit here denoted by DAM 
margin) is also represented. 

The dashed blue line represents the value of 1.5. As it can 
be seen, by the thicker blue line that represents the SRM 
operation (the same blue line of Fig. 2) the thermal unit only 
operates in the SRM if the ratio between the DAM margin and 
SRM price is lower than 1.5. The reason for this value stems 
from the rules put in place in the Portuguese SRM, which state 
that the generating units must be able to increase its power 
output by 2/3 of the SR capacity bided in the SRM. That is 
why, for each MW that the generating unit gives up in the 
DAM, it can increase the SR capacity sold in the SRM by 
1.5 MW. 

Figure 3 – SRM and DAM prices and the ratio between DAM margin and 
SRM prices 

For scenario B, where only a PSH unit is available to the 
GENCO, the results are different and are presented in Fig. 4. 

Figure 4 – Scheduling of the PSH unit in scenario A 

The main reason for the different scheduling of the PSH 
unit when compared with the thermal unit is that fact that the 
PSH unit besides the arbitrage that it makes between the DAM 
and the SRM, it also makes arbitrage between different hours. 
Since the PSH unit has a reservoir to store water and thus 
energy, it has the ability to decide in which hour to generate in 
order to maximize profits.  

Regarding scenario C, where the GENCO acts in both 
markets as a price-taker, the scheduling of the generating units 
does not change. This fact can be observed in the figures 

presented in Table III, which show that both the energy and 
the SR capacity of the PSH and thermal unit are the same in 
scenarios A, B and C, regardless of the fact that the units are 
in standalone mode or included in a portfolio. This has to do 
with the fact that when the GENCO behaves as a price-taker 
the composition of the portfolio does not have impact on the 
scheduling of the generating units that compose the portfolio. 
Due to the fact that, as mentioned previously, the profits are 
computed with the ex-post market prices, the GENCO’s profit 
in scenario C is lower than the sum of the scenario B and 
scenario C profits’. 

For the scenario where the GENCO acts as a price-maker 
in both markets, the scheduling of the thermal unit in scenario 
D is presented in Fig 5. 

Figure 5 – Scheduling of the thermal unit in scenario D 

The different scheduling of the thermal unit between 
scenarios A and D, stems from the fact that now the GENCO 
recognizes its impact on market prices, thus generating less 
energy in the DAM and bidding less SR capacity in the SRM. 
The impact that the GENCO has on market prices can be 
observed in Fig. 6 and Fig. 7, which represent the price 
sensitivities of the DAM and SRM, respectively. A note to the 
fact that for the thermal unit the only price sensitivity that 
matters is the price sensitivity down. 

Figure 6 – Price sensitivities in the DAM 

In Fig. 5, it can be seen that in hours 73, 86 and 122, the 
scheduling in the DAM of the thermal unit is zero. In Fig. 6, it 
can be also seen that for those hours the price sensitivity down 
has higher values, thus the thermal unit has a higher impact on 
DAM price. 
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In what concerns scenario E, the scheduling of the PSH 
unit is presented in Fig. 8. 

Figure 7 – Price sensitivity in the SRM 

Figure 8 – Scheduling of the PSH unit in Scenario E 

Likewise the scheduling of the thermal unit in scenario D, 
the scheduling of the PSH unit in this scenario is influenced 
by the price sensitivities in both markets. 

For scenario F, Fig. 9 and 10 present the scheduling of the 
thermal unit and PSH unit, respectively. 

Figure 9 – Scheduling of the thermal unit in scenario F 

As can be seen by Fig. 9 and 10, the scheduling of both 
units changes considerably when compared with scenarios D 
and E. In particular, the amount of SR capacity bided by the 
two units decreases and the energy traded in the DAM 
increases. This can also be verified in Table III. However, the 
GENCO’s profit increases in both markets, being higher than 
the sum of the scenario D’s profit and scenario E’s profit. This 
happens because, unlike scenario C, when the GENCO has a 

price-maker the composition of the portfolio plays a major 
role in maximizing the GENCO’s profits. 

Figure 10 – Scheduling of the PSH unit in scenario F 

I. CONCLUSIONS 

This papers deals with the self-scheduling problem of a 
GENCO acting in the DAM and SRM. For this study, six 
scenarios were considered for different price behavior of the 
GENCO and portfolio composition. 

Results showed that the thermal unit only makes arbitrage 
between markets, whereas the PSH unit makes arbitrage 
between markets and between scheduling hours. Moreover, in 
the price-taker scenarios, results showed that the composition 
of the portfolio does not impact the scheduling of the 
generating units, whereas in price-maker scenarios the 
portfolio plays a major role in maximizing GENCOS’s profit. 
Future work will be devoted to study the integration of 
intermittent generation from renewable sources for different 
market behaviors of the GENCO and portfolio compositions. 
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