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Resumo 

O setor da energia tem vindo a sofrer mudanças significativas nas últimas décadas havendo uma 

crescente incorporação e aumento de quota de mercado das energias produzidas a partir de fontes 

renováveis. 

Este estudo centra-se no mercado diário de eletricidade do MIBEL em que se pretende aferir da 

viabilidade económico-financeira de uma empresa que opere como intermediária entre o mercado e 

um conjunto de clientes que possuem sistemas de produção fotovoltaicos. Para o efeito desenvolveu-

se um modelo financeiro capaz de avaliar a capacidade da empresa para gerar rendimentos e um 

simulador do mercado eletricidade. 

O principal objetivo do simulador é o de providenciar os dados das vendas efetuadas que 

posteriormente irão ser utilizadas no modelo financeiro. Ambos possuem uma série de parâmetros que 

visam aproximar o mais possível do cenário real. A partir da definição de um cenário médio recolheram-

se e analisaram-se os dados mais relevantes. Finalmente procedeu-se a uma análise de sensibilidade 

aos parâmetros mais críticos. 

Tendo presente que em particular o simulador se trata de uma forma muito simplificada do modo de 

funcionamento de um mercado de eletricidade real, do conjunto de resultados obtidos conclui-se que 

um empreendimento desta natureza é viável dentro dos parâmetros estabelecido e dos pressupostos 

assumidos.  

Palavras-chave: energia elétrica; centrais de produção elétricas virtuais; sistema fotovoltaico; 

simulador mercado; modelo financeiro. 
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Abstract 

The energy sector has been undergoing significant changes over the last decades. There is a growing 

trend to incorporate generation of electricity from Renewable Energy Sources (RES-E). 

This study focuses on the daily Iberian electricity market and its aim is to assess the economic and 

financial feasibility for a company to operate as an intermediary between the market and a set of clients 

who own photovoltaic systems. To this effect, a financial model and a market simulator were built in 

which the financial model is capable of evaluating the capacity of the company to generate income 

based on data generated from the market simulator. 

The main goal of the simulator is to provide the set of sales data to use in the financial model. Both the 

simulator and the financial are dependent on a set of parameters that aim to simulate the real scenario 

as much as possible. After defining an average scenario, the most relevant data was collected and 

analyzed. Finally, a sensitivity analysis was performed on the critical parameters. 

Having in mind that the simulator represents a very simplified model of the real electricity market 

dynamic, it was possible to conclude that it is feasible to implement a business model idea such as 

defined previously taking into consideration the assumptions made and the values defined for the 

parameters. 

Key-words: electric energy; virtual power plants; photovoltaic systems; market simulator; financial 

model. 
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Capítulo I – Introdução  

1.1 Motivação 

A Academia Nacional de Engenharia Americana declarou a eletrificação dos Estados Unidos como o 

mais importante progresso a nível de engenharia do século XX à frente do avião, da internet, do 

computador e da televisão (P.Sioshansi, 2011). Hoje em dia, no mundo industrializado, será difícil 

refletir sobre o estilo de vida da sociedade sem pensar no papel preponderante que a energia elétrica 

tem nas nossas vidas, existindo até estudos que correlacionam o índice de qualidade de vida e o uso 

de eletricidade (United Nations, 1999). No entanto, as fontes energéticas mais comuns não são 

inesgotáveis o que levanta sérias questões de sustentabilidade a curto-médio prazo. 

Uma das questões fundamentais com que a humanidade se debate hoje em dia está relacionada com 

a crescente escassez dos recursos petrolíferos aliada a uma consciencialização da sociedade para 

temas como o aquecimento global e as mudanças climáticas. Como tal, as alternativas ao consumo 

destes recursos fósseis tornam-se cada vez mais relevantes quando falamos do consumo de energia. 

Ao longo dos anos têm-se verificado progressos tecnológicos significativos relativos a produção de 

energia proveniente de fontes renováveis, não só ao nível da diversidade das suas fontes como ao 

nível da eficiência das mesmas.  

Neste contexto, começaram a surgir micro-produtores de energia de fontes renováveis 

(essencialmente eólicas e painéis fotovoltaicos) com o objetivo de tornar as suas infraestruturas auto-

sustentáveis do ponto de vista energético. Com o evoluir da tecnologia, a eficiência deste tipo de 

produção energética possibilita excedentes produtivos que podem ser utilizados nas redes de 

distribuição elétricas nacionais. Contudo, a produção isolada destes micro-produtores é insignificante 

na escala do consumo energético diário de um país, e apresenta por isso um poder negocial 

extremamente reduzido perante as grandes produtoras nacionais. 

A própria rede de distribuição sofreu avanços tecnológicos consideráveis com particular destaque para 

as redes inteligentes de distribuição (smart grids) que passam a permitir a transmissão de dados 

relativos ao tráfego de energia o que possibilita uma gestão energética em tempo-real. 

Também a nível da legislação do sector energético e com as políticas de liberalização dos mercados 

começa a surgir nova regulamentação e enquadramento técnico que facilita a dinamização de novas 

ideias neste sector. 

A base estrutural do conceito que se pretende estudar consiste na agregação de pequenos e micro-

produtores de energia de fontes renováveis numa rede virtual de produção de energia (Virtual Power 

Plant) com vista a negociar no mercado de energia elétrico ibérico, com o objetivo de proporcionar 

maximização do lucro dos produtores, num contexto onde não existem tarifas especiais (o que deverá 

ocorrer nos próximos anos). 
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1.2 Objetivos 

O principal objetivo deste trabalho é realizar um estudo de viabilidade técnica, económica e financeira 

de uma empresa agregadora de micro e mini produtores de energia proveniente de fontes renováveis 

com vista a operar no mercado elétrico nacional, tendo em conta o contexto técnico, regulatório, 

político, social e de mercado. 

1.3 Enquadramento 

A atividade que propõe desenvolver tem como palco o mercado de eletricidade português, estando 

este sujeito a uma série de condicionantes relacionadas com a legislação existente e com a estrutura 

do mercado. É portanto fundamental fazer uma breve apresentação desde ambiente regulatório bem 

como das especificidades do mercado. 

1.3.1 A liberalização do mercado de eletricidade 

Historicamente, a nível mundial, o processo de liberalização do mercado energético teve início no 

Reino Unido em finais dos anos 80 com a privatização de empresas estatais ligadas ao setor 

energético, nomeadamente as companhias geradoras e as companhias regionais. Em particular, a 

primeira iniciativa legislativa teve lugar em 1983 ao remover a limitação do fornecimento de eletricidade 

aos conselhos regionais (Pond, 2006). A legislação impunha aos conselhos regionais a obrigatoriedade 

de compra de energia a preços justos proveniente de um produtor privado permitindo o uso do sistema 

de transmissão e distribuição. Esta primeira medida não teve um grande impacto uma vez que apenas 

alguns privados entraram no mercado. 

A nível europeu, e de uma forma concertada, as primeiras medidas liberalizadoras do mercado tiveram 

lugar nos anos 90. A reforma europeia do setor foi feita paralelamente em dois níveis: 

1. Sob diretivas da União Europeia em relação ao mercado da energia onde foi requerido aos 

países membros que implementassem certas medidas liberalizadoras dos mercados num 

espaço temporal determinado. 

2. Promovendo esforços no sentido de melhorar as interfaces entre os diversos mercados, 

agilizando as regras de transmissão transfronteiriças bem como aumentando as ligações 

energéticas entre os países.  

Na figura 1 pode observar-se a evolução a nível de caracterização de mercado e regulação com a 

implementação das diretivas europeias de 1996 e 2003. 
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 Forma mais comum 

Pré 1996 

Diretiva 1996 Diretiva 2003 

Geração Monopólio  

Autorização 

 

Autorização 

Transmissão 

Distribuição 

Monopólio TPA regulada 

TPA negociada 

Comprador Único 

TPA regulada 

Oferta Monopólio Separação 

 de Custos 

Separação Legal 

entre distribuição e 

transmissão 

Clientes Sem escolha Escolha para clientes 

elegíveis (=1/3) 

Todos os não-

domésticos (2004) 

Todos (2007) 

Desagregação 

T/D 

Nenhuma Contas Legal 

Mercado 

Transfronteiriço 

Monopólio Negociado Regulado 

Regulação Departamento do 

governo 

Não especificado Autoridade regulatória 

Figura 1 - Diretivas Europeias de 1996 e 2003 (Vasconcelos, 2004) 

Em Portugal, toda a atividade económica relacionada com o sector energético é regulada a nível 

nacional pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e no caso da eletricidade, a 

operacionalização do mercado de eletricidade é feita no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL). Quer 

isto dizer que embora as regras de atuação sejam reguladas a nível nacional (sem prejuízo de 

normativos europeus), o contexto operacional geográfico é de dimensão ibérico, sendo expectável que 

até 2015 se estenda ao contexto europeu.  

O processo de liberalização tem decorrido de acordo com o praticado a nível europeu e em 

consonância com as diretivas da União Europeia. Desde 4 de Setembro de 2006 que todos os 

consumidores portugueses têm a possibilidade de escolher o fornecedor de energia elétrica. Desde 

então a ERSE publica mensalmente um Relatório do Mercado Liberalizado de Eletricidade com vista 

a proporcionar uma escolha mais esclarecida promovendo assim um acesso transparente à informação 

de mercado. Também outras entidades como a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), 

a Comisión Nacional de Energía e a CNMV elaboram em conjunto com a ERSE um boletim mensal 

informativo sobre o MIBEL. 
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1.3.2 Caracterização do Sistema Elétrico Nacional (SEN) 

Sendo um sistema complexo, o SEN é alvo de atualizações e reestruturações constantes de forma a 

acompanhar não só a evolução tecnológica como os paradigmas económicos vigentes. À data da 

realização deste projeto e em termos de lógica de mercado, neste momento temos um SEN misto, 

coexistindo um sistema elétrico público e um liberalizado. Sendo que a tendência ao longo dos tempos 

evolua no sentido da progressiva liberalização. 

Atualmente, em termos organizativos podem caracterizar a estrutura do SEN segmentando-o em 5 

partes autónomas: 

 Produção  

 Transporte  

 Distribuição 

 Comercialização 

 Operação dos Mercados Energéticos 

O decreto-lei de 2006 que define o SEN atualmente em vigor (DL 182/95) estabelece que as atividades 

de produção e comercialização serão exercidas em regime de concorrência livre e as atividades de 

transporte e distribuição são atribuídas através de concessões de serviço público (Castro, 2009). Na 

figura 2 podemos observar um esquema simplificado da organização do SEN. 

 

Figura 2 – Esquema simplificado da organização do SEN (Castro, 2009) 
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Produção 

A produção de energia elétrica em Portugal é hoje em dia repartida de igual forma entre fontes térmicas 

e fontes renováveis, com destaque para a de origem eólica e hídrica e num segundo plano para a de 

origem solar fotovoltaica. Em termos funcionais a produção apresenta dois regimes: 

 Produção em regime ordinário - relativa à produção de eletricidade com base em fontes 

tradicionais não renováveis e em grandes centros electroprodutores hídricos. Neste momento 

as empresas a operar neste regime são: a EDP; IBERDROLA e REN. 

 Produção em regime especial - relativa produção de energia elétrica baseada em fontes 

endógenas e renováveis, como é o caso da cogeração e eólica.  

Transporte  

O transporte de eletricidade em Portugal é feito através da Rede Nacional de Transporte (RNT) com 

uma única concessão em regime de exclusividade e serviço público atribuída à empresa REN. Os 

utilizadores da rede elétrica pagam à REN através de tarifas reguladas.  

A rede de transporte está interligada com a rede espanhola em vários pontos do território (Figura 3), 

permitindo a realização de trocas de eletricidade com Espanha, úteis do ponto de vista da segurança 

dos sistemas elétricos, quer do ponto de vista do fornecimento aos consumidores de ambos os países 

(mercado ibérico). Estas ligações transfronteiriças permitem ainda otimizar o fornecimento de energia 

elétrica em termos económicos, promovendo a concorrência entre os agentes produtores de ambos os 

países. (ERSE, s.d.) 

 

Figura 3 - Ligações Transfronteiriças da Rede Transporte Nacional (REN S.A., 2011) 
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Distribuição 

À semelhança do transporte, também a distribuição está concessionada em regime de exclusividade 

e serviço público atribuída a empresa EDP Distribuição e é feita através da rede nacional de 

distribuição (RND) estando segmentada em alta, média e baixa tensão. 

As redes de distribuição são constituídas por linhas aéreas e por cabos subterrâneos, de alta tensão 

(60 kV) de média tensão, fundamentalmente 30 kV, 15 kV e 10 kV, e de baixa tensão (400/230 V). 

Estas redes englobam ainda redes de pequena dimensão a 132 kV, na zona norte do país, e a 6 kV, 

na zona sul. (ERSE, s.d.) 

Comercialização 

A comercialização de eletricidade em Portugal é uma atividade totalmente livre ficando no entanto 

sujeita a atribuição de uma licença. Os comercializadores podem comprar e vender eletricidade 

livremente tendo o direito de aceder as redes de transporte e distribuição através de tarifas 

estabelecidas pela ERSE. No entanto, estão sujeitos a certas normas de serviço público como a 

qualidade e o abastecimento contínuo de eletricidade, sendo também obrigados a providenciar 

informação simples e de fácil compreensão pelo consumidor. Ao nível dos consumidores, estes são 

livres de escolher o seu comercializador, podendo trocar de prestador de serviço sem qualquer encargo 

adicional. 

Neste momento, no mercado dos clientes domésticos existem 5 fornecedores e no mercado dos 

grandes consumidores, industriais e pequenos negócios existem 7 fornecedores (Anexo 1).  

Operação do Mercado Energético 

Tratando-se do segmento mais importante, apresenta-se de seguida uma apresentação mais 

detalhada da estrutura e do funcionamento do Mercado Energético. 

1.3.3 Organização do MIBEL 

O Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL) é uma iniciativa conjunta do governo português e espanhol. 

A ideia surgiu em 1998 com o início de conversações no sentido de definir metas e objetivos. O conceito 

do MIBEL tem sido construído ao longo do tempo tendo passado por várias etapas. A nível operacional 

pode dividir-se o mercado entre: Mercado Diário; Mercado Intradiário e Mercado a Prazo. De seguida 

faz-se uma breve descrição das suas características. 

Mercado Diário  

Este mercado caracteriza-se por transacionar eletricidade em que a distribuição se efetua apenas no 

dia seguinte à negociação. Fazendo parte do MIBEL a hora oficial de negociação é por defeito a hora 

legal espanhola. Em todos os dias do ano e em todas as horas de cada dia (24h) é formado um preço.  

A nível operacional desenvolve a sua atividade cruzando ofertas de compra e venda dos vários agentes 

registados para atuar no mercado. Cada oferta tem informação sobre a hora, preço e quantidade de 

energia que se pretende transacionar. O preço de mercado vai ser encontrado cruzando as curvas de 

oferta com as curvas de procura de eletricidade para a mesma hora como é ilustrado na Figura 4. Este 
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modelo de funcionamento é designado por preço marginal único e garante que todos os compradores 

paguem o mesmo preço e todos os vendedores recebam a mesma oferta. 

 

Figura 4 - Curvas de Oferta e Procura do Mercado Diário de Eletricidade (ERSE, s.d.) 

Ocasionalmente surgem problemas de dimensão de mercado entre Portugal e Espanha, e os fluxos 

energéticos transfronteiriços determinados pelo funcionamento do mercado nem sempre são 

comportáveis a nível de capacidade das ligações existentes entre outros problemas. Nesta altura, as 

regras estabelecidas determinam que se acione o market splitting, que consiste na separação dos 

mercados, encontrando-se a posteriori preços de compra e venda para cada mercado. Nesta altura 

pode observar-se um spread entre o preço de mercado português e espanhol como é ilustrado na 

Figura 5. Esta situação não é ideal sendo fortemente supervisionada, em particular para evitar 

comportamentos anti concorrenciais dos agentes. 

 

Figura 5 - Market Splitting (ERSE, s.d.) 
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Mercado Intradiário 

O mercado intradiário funciona como complemento ao mercado diário ajustando as suas quantidades 

transacionadas durante 6 sessões diárias. Cada sessão em cada hora determinada forma um preço 

de mercado distinto com duração distinta (Figura 6): 

 

Figura 6 – Mercado Intradiário (ERSE, s.d.) 

 Primeira Sessão: Forma preço para as últimas 4 horas do dia de negociação e para as 24 

horas seguintes 

 Segunda Sessão: Forma preço para as 24 horas do dia seguinte ao da negociação 

 Terceira Sessão: Forma preço para as 20 horas compreendidas entre a hora 5 e a hora 24 do 

dia seguinte ao da negociação. 

 Quarta Sessão: Forma preço para as 17 horas compreendidas entre a hora 8 e a hora 24 do 

dia seguinte ao da negociação. 

 Quinta Sessão: Forma preço para as 13 horas compreendidas entre a hora 12 e a hora 24 do 

dia seguinte ao da negociação. 

 Sexta Sessão: Forma preço para as 9 horas compreendidas entre a hora 16 e a hora 24 do 

dia seguinte ao da negociação 

Também este mercado, à semelhança do diário, cobre todas as horas do dia e todos os dias do ano 

operando sob a horal legal espanhola. A nível processual, o modo de funcionamento é semelhante ao 

do mercado diário com ofertas de compra e venda por parte dos agentes. 

Mercado Prazo  

Este mercado é gerido pelo Operador do Mercado Ibérico a prazo (OMIP) e oferece instrumentos de 

gestão de risco na forma de derivados. Os ativos transacionados são contratos de compra e venda 

com uma determinada maturidade (semana, mês, trimestre ou ano). Os instrumentos oferecidos 

podem ser divididos em: contratos futuro; contratos forward; contratos swap. Neste momento os 

produtos mais transacionados são os contratos Futuro sendo também os mais líquidos. (ERSE, s.d.) 

No mercado podem também participar: intermediários financeiros com capacidade e competência de 

negociação; produtores em regime ordinário; comercializadores e outros agentes do sector energético.  
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Capítulo II – Revisão da Literatura e Metedologia 

Neste capítulo pretende-se fazer uma extensiva revisão da literatura científica disponível sobre as 

centrais de produção elétricas virtuais (VPP), incidindo em diversos conceitos centrais para a 

compreensão do tema como é o caso das redes inteligentes (smart grid) ou os recursos energéticos 

distribuídos (DER). No final faz-se uma breve descrição e revisão bibliográfica de alguns instrumentos 

de análise que vão ser utilizados na metodologia. 

2.1 Conceitos 

2.1.1 Redes Inteligentes (Smart grids) 

Não parece haver uma definição global ou formalmente aceite para o conceito de Smart Grid, embora 

se tenha tornado num termo familiar e fundamental no contexto do desenvolvimento de redes elétricas. 

A European Technology Platform Smart Grid (ETPSG) define Smart Grid como “uma rede elétrica que 

integra de uma forma inteligente as ações de todos os utilizadores a ela conectados – produtores, 

consumidores e aqueles que funcionam dos dois modos – com vista a proporcionar o fornecimento 

elétrico de uma maneira sustentável, económica e segura.” ( European Technology Platform 

SmartGrids, 2013). Outra definição diz-nos que é “um sistema que usa informação bidirecional, 

tecnologias de comunicação ciber-seguras e computação inteligente, integrando a geração de 

eletricidade, transmissão, subestações, distribuição e consumo para obter um sistema que é limpo, 

seguro, confiável, resiliente, eficiente e sustentável (Gharavi & Ghafurian, 2011). A definição mais 

oficial será talvez a explicitada no Energy Independence and Security Act of 2007 uma legislação 

americana onde se define como a modernização dos sistemas de fornecimento elétricos para que 

monitorize, proteja e otimize automaticamente a operação dos seus agentes interligados – desde a 

central produtora e gerador distribuidor até a rede de transmissão de alta-voltagem e sistema de 

distribuição, desde os utilizadores industriais e sistemas de automação de edifícios, até instalações de 

armazenamento de energia e consumidores finais através dos seus termostatos, veículos elétricos, 

aparelhos eletrónicos e outros artigos domésticos. (Eletric Power Research Institute, 2011) 

A informação, a maneira como flui e a sua qualidade são fatores determinantes no desempenho 

económico e da própria indústria. Durante décadas os operadores da rede elétrica geriram o sistema 

baseando-se em boas estimativas de anos de experiência e dados históricos, ignorando a informação 

em tempo real (P.Sioshansi, 2011). A melhoria do sistema de informação é talvez o tema central na 

passagem para o novo paradigma de Smart Grid, não sendo no entanto o único ou. No estudo do EPRI 

(Eletric Power Research Institute, 2011) para a rede elétrica americana estima-se que a maior parte 

dos custos de investimento seriam na rede de distribuição (Figura 7) 
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Figura 7 - Custos de Investimento na Smart Grid (Eletric Power Research Institute, 2011) 

2.1.2 Recursos Energéticos Distribuídos (DER) 

Os recursos energéticos distribuídos são fontes de energia, elementos geradores ou armazenadores 

de eletricidade ligados a rede elétrica com capacidade limitada, mas com maior flexibilidade. Como 

exemplo temos as mini-hídricas, as microturbinas, as células de combustível, as eólicas e os painéis 

fotovoltaicos. (Chowdry & Li-Tseng, 2007) 

No passado, os DER foram instalados com uma mentalidade meramente utilitária de uso e 

esquecimento baseado no legado de uma rede de distribuição passiva (Pudjianto, Ramsay, & Strbac, 

2007). Num estudo sobre VVP e integração de DER discute-se a evolução dos sistemas elétricos 

comparando a situação atual com dois cenários de evolução. Um em que se evolui segundo o status 

quo havendo portanto apenas uma variação na capacidade do sistema e outro em se efetuam reformas 

conceptuais na abordagem à rede nomeadamente no que diz respeito ao controlo da rede e à 

participação dos DER na mesma. (Figura 8) 

Muitas vezes os DER optam por não participar nos mercados energéticos com medo das multas 

existentes por falha de fornecimento de energia uma vez que a sua produção é sujeita a alta 

imprevisibilidade. Por isso os DER optam por vender a sua produção a preços fixos. 
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Figura 8 - Níveis relativos de capacidade do sistema (Pudjianto, Ramsay, & Strbac, 2007) 

 

2.1.3 VPP 

Uma central de geração de eletricidade virtual (VPP) pode ser definida como um sistema 

descentralizado de gestão de energia com a competência de agregar a capacidade produtiva de 

geradores distribuídos com o objetivo de a colocar no mercado de energia (Peik-Herfeh, Seifi, & 

Sheikh-El-Eslami, 2012). Outros apresentam como uma representação flexível de um portfolio de 

DERs. Não só agrega as capacidades de diversos DERs como cria um único perfil de operação a partir 

de um compósito de parâmetros caracterizando cada DER e incorporando restrições espaciais (rede) 

na descrição de capacidades de portfolio. (Pudjianto, Ramsay, & Strbac, 2007) 

Definição de VPP – é um termo muito abrangente que intuitivamente representa as capacidades 

agregadas de um conjunto de DER´s. Pode ser vista como um porfolio de DER´s, como uma entidade 

independente que coordena DERS´s agregando os seus recursos ou como um agente externo que 

“contrata” DER´s para lucrar com a sua produção (Chalkiadakis & al., 2011) 

2.2 Estudos Prévios Relevantes 

Fez-se um levantamento e seleção dos estudos prévios com mais interesse para o projeto que se 

propõe desenvolver. Em cada um dos selecionados faz-se uma breve apresentação do estudo e das 

suas conclusões e em alguns casos comentários relativamente a metodologias e análises relevantes 

para o desenvolvimento desta tese. 
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2.2.1 VPP de eólicas e veículos elétricos (Vasirani, Kota, Cavalcante, Ossowski, 

& Jennings, 2012)  

Trata-se de um estudo de uma VPP constituída por quintas de vento que encaminham a sua produção 

para veículos elétricos como forma de armazenagem para venda posterior. É elaborado também um 

estudo de viabilidade económica. 

Refere-se que maioritariamente a energia elétrica tem os picos de produção à noite quando o consumo 

de energia é menor e portanto os preços de venda são também menores. Está também mais vulnerável 

a erros de forecast. Na Alemanha, Holanda e Reino Unido o estado paga uma feed in tariff quer se 

encontra acima do preço de mercado funcionando como incentivo. No entanto, com a taxa de 

crescimento prevista para produtores eólicos este tipo de medidas não é aconselhável.  

Nas conclusões sugerem que a VPP pode maximizar os seus lucros otimizando o horário de 

fornecimento à rede baseado na energia produzida e armazenada e que é mais rentável participar na 

VPP do que não participar, tanto para quintas de vento como para os veículos elétricos. 

2.2.2 Viabilidade Financeira de uma Instalação de 2 MW de painéis fotovoltaicos 

no setor industrial de New Jersey (Burlage, 2009) 

A motivação do estudo são metas estabelecidas pelo estado de New Jersey (22.5% de energias 

renováveis até 2021) um exemplo de como metas políticas tem influência no desenvolvimento do 

mercado da energia elétrica. Refere-se que existe um sistema de incentivos fiscais para a instalação 

de painéis fotovoltaicos sendo isso incorporado no seu estudo de viabilidade. Sugerem um modelo de 

contratação (PPA – Power Purchasement Agreement) que poderá ter relevância no desenvolvimento 

da tese. No final realizam uma análise de sensibilidade aos parâmetros dos custos variáveis e preços 

de desconto (economias de escala). 

A tabela de inputs para o modelo parece particularmente bem estruturada e poderá ser revisitada na 

fase de desenvolvimento do projeto. (Figura 9) 
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Inputs do Modelo Financeiro 

Utilidade PPA Investimento Financiado 

Período de 20 anos Período de 20 anos Período de 20 anos 

  + - 

Procura de eletricidade Tamanho da instalação Incentivo Federal 
Custo Total de 

Instalação 

Tempo de uso Geração solar 
Depreciação 

acelerada 

Tamanho 

instalação 

20 Anos de preços históricos Conversão de DC para AC 
Preço SREC 

(Variação) 

Taxa de 

empréstimo 

Taxa de desconto Radiação solar Net metering 
Termos de 

Empréstimo 

 
Procura elétrica não satisfeita 

pela energia solar 
Radiação solar Taxa de imposto 

Figura 9 - Tabela de inputs do Modelo Financeiro 

2.2.3 Ilha dinamarquesa de Bornholm (Kumagai, 2012) 

Na ilha dinamarquesa de Bornholm, duas mil residências vão estar ligadas a uma rede abrangente que 

vai permitir reduzir o uso de eletricidade em períodos de pico de procura, vendendo a voltagem não 

usada de volta a rede a preços de Mercado. 

Do ponto de vista técnico, casa estará equipada com gateway controllers que em resposta a picos no 

preço de eletricidade e a preferências dos donos de casa vai permitir que automaticamente se 

desliguem aparelhos ou que se ajuste o termóstato. A eletricidade não usada vai depois ser agregada 

pela VPP juntamente com outros recursos energéticos e vendida a clientes que necessitam energia 

em horários de pico de consumo. 

Um dos problemas identificados é que pode não haver ligação entre o sistema de controlo central da 

VPP e os DER no terreno que podem não estar equipados para comunicar com a rede informáticas. 

Um problema semelhante poderá ocorrer no desenho do modelo de negócio deste projeto. 

É feita uma comparação com o google e facebook sobre hábitos de consumo de fluxos de informação. 

Tema que está naturalmente fora do contexto deste estudo, mas que pode resultar como uma 

externalidade interessante do desenvolvimento deste tipo de projectos. 

2.2.4 Cooperativas de DERs para VPPs eficientes (Chalkiadakis & al., 2011) 

Este artigo estuda a coalescência de cooperativas de VPPs para a comercialização de energia à rede 

elétrica em melhores condições negociais. É afirmado que os DERs muitas vezes são excluídos do 

mercado retalhista devido à sua “ fama” de ineficiência e pouca fiabilidade. 

Informam que já existem companhias que compram energia a pequenos produtores para mais tarde 

revender, como a Flexitricity (Reino Unido) e Tata Power Trading (Índia) ficando a nota que na fase de 

desenvolvimento será analisado o modelo de negócio destas empresas uma vez que operam de 

maneira semelhante ao modelo de funcionamento previsto para este projeto. 
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2.2.5 VPP numa framework orientada aos serviços (Sucic & al., 2011) 

Neste artigo são sugeridos métodos para o controlo otimizado de VPP, como: 

  Sistemas multiagente   

  Programação evolucionária  

  Algoritmos de otimização  

2.2.6 Coordenação multi-agente na rede elétrica (Roossien, 2009) 

É referida como motivação a meta da União Europeia 20-20-20-20-20 (20% energias renováveis, 20% 

redução emissões CO2 e 20% redução consumo de energia em 2020) 

Introduz-se o conceito de Power Match que implementa uma coordenação baseada no mercado que 

utiliza tecnologia multiagente (Figura 10). Sendo portanto de particular relevo para o âmbito deste 

projeto. 

 

Figura 10 - Esquema do conceito Power Matcher 

2.2.7 Processos de decisão numa VPP (Peik-Herfeh, Seifi, & Sheikh-El-Eslami, 

2012) 

Neste estudo pretende-se otimizar as ofertas ótimas de uma VPP no mercado do dia seguinte. É 

utilizada um abordagem estatística do problema tendo em conta as características estocásticas dos 

geradores eólicos distribuídos, usando estimação pontual para modelar a incerteza no preço de 

mercado e fontes geradoras. 

Os resultados dos estudos de simulação mostraram que a operação local dos DER é altamente 

sensível á variação dos preços de mercado.  
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2.2.8 Algoritmo de Otimização para uma VPP (Caldon, Rossi, Turri, & Turri) 

É proposto um algoritmo de otimização para integrar diversos geradores distribuídos numa VPP. O 

problema de otimização é definido como um algoritmo de minimização não linear com restrições onde 

a função objetivo é o custo variável associado ao fornecimento de energia elétrica e térmica. 

2.3 Análise Financeira 

A metodologia seguida recorreu a diversos conceitos de análise económico-financeira cuja descrição 

se apresenta em seguida. 

2.3.1 Valor Atual Líquido (VAL) 

Antes de se discutir o VAL convém introduzir o conceito de valor atual (VA) no qual este assenta. De 

acordo com (Brealey & Myers, 1998) o primeiro princípio básico financeiro é o de que um euro 

disponível hoje vale mais do que um euro disponível amanhã, pois hoje esse euro pode ser investido 

e começar imediatamente a render juros. 

Desta forma, o VA de um recebimento futuro pode ser obtido multiplicando esse recebimento por um 

fator de atualização inferior a 1 de forma a estar coerente com o princípio enunciado, formulando-se 

portanto da seguinte forma: 

 𝑉𝐴 = 𝑅𝑥 × 
1

1+𝑖
   (1) 

Onde: 

𝑅𝑥 = 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 =
1

1 + 𝑖
 

𝑖 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 

A taxa de atualização (𝑖) também conhecida com taxa mínima de rendibilidade ou custo de 

oportunidade do capital representa a rendibilidade que se obteria num investimento alternativo como 

por exemplo a compra de títulos do tesouro com uma determinada maturidade temporal. 

O VA evidencia portanto o valor de um possível investimento à data presente em termos brutos. 

Descontando o investimento inicial ficamos com valor líquido, positivo ou negativo que vai ser critério 

de aceitação ou rejeição do projeto e uma medida de atratividade do mesmo. Desta operação de 

desconto do capital de investimento surge o VAL. Assim, e de acordo com a nomenclatura usada em 

(Soares, Fernandes, Março, & Marques, 2007) o VAL formula-se da seguinte forma: 
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 𝑉𝐴𝐿 =  ∑
𝐶𝐹𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=0   

 

(2) 

Onde: 

 𝐶𝐹𝑘 − 𝑓𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜 

𝑖 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 

𝑘 − 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 

O número do período está diretamente relacionado com a natureza da taxa de atualização. Se a taxa 

de atualização usada for anual então o número do período será também anual. 

2.3.2. Taxa Interna de Rendibilidade (TIR)  

A TIR é também um critério de avaliação e medida de atratividade do negócio e diretamente 

relacionada com o VAL. De acordo com (Soares, Fernandes, Março, & Marques, 2007) a TIR 

corresponde à taxa de atualização para a qual o VAL se anula. Como critério de avaliação de um 

projeto compara-se a TIR ao valor definido anteriormente para a taxa de atualização e se TIR> taxa de 

atualização, então está dentro da zona de aceitação, sendo que isto implica diretamente que VAL> 0. 

Formula-se da seguinte forma: 

 

𝑉𝐴𝐿 =  ∑
𝐶𝐹𝑘

(1 + 𝑖)𝑘

𝑛

𝑘=0

= 0 

 

(3) 

Onde: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑖 

2.3.3 Taxa de Atualização e o Capital Asset Pricing Model 

Como vimos anteriormente a definição da taxa de atualização é parte fundamental no cálculo do VAL 

e serve como base de comparação na avaliação da TIR. A taxa de atualização deve refletir o custo de 

oportunidade de um investimento alternativo medido através da sua taxa de rendibilidade.  

Neste estudo e para o cálculo da taxa de atualização recorreu-se ao Capital Asset Pricing Model. Este 

método é normalmente usado para determinar taxa de retorno teoricamente apropriada para um 

determinado bem financeiro (e.g. ações). É tipicamente usada por empresas cotadas nas bolsas de 

valores. No entanto é um instrumento usado de uma forma comum para estimar a taxa de atualização 

de um projeto. Formula-se da seguinte maneira:  
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𝐸(𝑅𝑘) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑘 × (𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) 

 

(4) 

Onde: 

𝐸(𝑅𝑘) − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑡í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑘 

𝑅𝑓 − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜, 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑙ℎ𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑜𝑢𝑟𝑜 

𝛽𝑘 − 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑘 

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜, 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 

 
 

2.4 Metodologias de Investigação  

Neste ponto faz-se uma breve introdução à forma como se estruturou à abordagem à hipótese de 

investigação. Pretende-se dar apenas uma breve explicação do que se vai desenvolver dentro dos 

capítulos subsequentes e a forma como eles estão inter-ligados. 

O principal objetivo a atingir no final deste estudo é aferir da viabilidade económica de uma empresa 

agregadora de pequenos produtores/consumidores de energia elétrica com enfoque na tecnologia de 

painéis fotovoltaicos. A viabilidade económica terá de ser validada num contexto tecnológico, 

regulatório e social, pelo que também será dado particular relevo a estas externalidades que afetam a 

performance económica de uma empresa de cariz tecnológico. Tendo isto em consideração 

determinou-se a seguinte metodologia. 

2.4.1 Análise do Mercado de Eletricidade 

Como primeira abordagem ao problema importa conhecer a fundo a natureza do mercado onde se vai 

operar, as suas características e indicadores mais relevantes. Desta forma pretende-se neste capítulo 

entender de que forma o ambiente externo que envolve o mercado de eletricidade potencia o 

desenvolvimento de negócio, os requisitos e desafios técnicos que a implementação de uma ideia 

requer, a forma como a legislação condiciona a atividade, as orientações políticas que podem favorecer 

o desenvolvimento do projeto e o modo de funcionamento do mercado discutindo quais e de que 

maneira as suas idiossincrasias podem limitar e condicionar a implementação da ideia inicial. 

2.4.2 Modelo Financeiro e Empresa 

Optou-se por juntar estes dois temas, tendo em conta que existe uma relação de interdependência 

entre eles no âmbito deste estudo. O objetivo primeiro é construir um modelo de financeiro que sirva 

de suporte à avaliação da implementação do modelo de negócio. Como tal, um veículo de excelência 

para atingir de uma forma eficiente os objetivos pretendidos será a simulação da criação de uma 

empresa. 
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Empresa 

Como se pode observar no Capítulo II, existem já a nível mundial empresas a operar dentro da mesma 

lógica de mercado como esta que se propõe desenvolver para o mercado português. No entanto 

existem diversas nuances que importam definir, em particular no que diz respeito à posição no mercado 

(Agregador, Leiloeiro, ou ambos). No fundo, importa discutir as vantagens e desvantagens de uma 

maior ou menor integração vertical na cadeia de valor do mercado liberalizado de energia elétrica em 

Portugal. Teve-se também ter em consideração que o mercado energético está em desenvolvimento, 

sendo expectável que num futuro próximo surja regulamentação a nível nacional e europeu que afete 

o modelo de negócio escolhido. Desta forma importa construir um projeto flexível à mudança, de forma 

a não perder competitividade num cenário de reforma do mercado.  

Também neste segmento serão apresentados e discutidos os principais pressupostos em jogo na 

abordagem ao problema bem como as necessidades ao nível de implementação de base tecnológica. 

Modelo Financeiro 
 
Pretende-se com a construção deste modelo criar um instrumento de análise fidedigno em termos da 

legislação nacional no que se refere a normas contabilísticas bem como uma ferramenta adequada 

tecnicamente para efeitos de análise e de avaliação de projetos. Será também um ponto de ligação 

com o simulador a desenvolver. 

2.4.3 Simulador 

Como referido anteriormente, a ideia central é agregar a produção elétrica de micro produtores de 

sistemas fotovoltaicos e vendê-la no mercado de eletricidade. Dessa forma, construiu-se um simulador 

que tem como inputs os dados individuais dos consumos e produções de cada unidade de geração e 

os dados do mercado eletricidade (mercado spot do MIBEL) de forma a fazer o matching entre a 

procura e a oferta oferecendo como output o volume transacionado como se pode observar 

esquematicamente na Figura 11. 



Análise de viabilidade de centrais de geração de eletricidade virtuais 

 

19 
 

 

Figura 11 – Modo de funcionamento do Simulador  

O output deste simulador será crítico para o modo de funcionamento do Modelo Financeiro uma vez 

que os dados aqui produzidos em termos de vendas efetuadas irão entrar com input nos cálculos a 

efetuar. 

 

2.4.4 Análise de Resultados e Análise de Sensibilidade 

Neste capítulo fez-se em primeiro lugar a recolha e apresentação de todos os dados produzidos pelo 

Modelo Financeiro e pelo Simulador fazendo uma análise crítica dos valores encontrados. 

Posteriormente, e após definido um cenário médio, efetuou-se um estudo de análise de sensibilidade 

aos parâmetros definidos como os mais críticos para o desenvolvimento do projeto. Por fim realizou-

se uma análise SWOT de forma a enquadrar toda a informação técnica recolhida.  

2.4.5 Diagrama Metodológico 

Elaborou-se o seguinte diagrama com vista a ajudar a compreender a forma de estruturação da fase 

de investigação e para seguir de guia caso surjam duvidas aquando da leitura dos capítulos seguintes. 
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Figura 12 - Diagrama metodológico 
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Capítulo III – Análise do Mercado de Eletricidade  

No desenvolvimento deste trabalho é fundamental tirar não só uma fotografia ao panorama atual do 

setor da energia elétrica em Portugal bem como analisar as tendências de crescimento, a evolução do 

ambiente regulador e toda a envolvente tecnológica com o intuito de evidenciar os parâmetros críticos 

que condicionam a atividade deste empreendimento. 

3.1 Dimensão do Mercado 

3.1.1 União Europeia 

Segundo (Ruska & Similä, 2011), atualmente mais de metade da eletricidade gerada na UE é baseada 

em tecnologias consumidoras de combustíveis fósseis. Sabendo do comprometimento da UE com 

metas a atingir a nível do aquecimento global, perspetiva-se uma forte pressão por parte das entidades 

europeias responsáveis para uma reestruturação da forma como se produz eletricidade no espaço 

europeu. Uma reestruturação no sentido de aumentar o peso da eletricidade produzida a partir de 

fontes renováveis. 

Uma dessas medidas em perspetiva é a existência futura de um mercado de eletricidade europeu e 

portanto importa perceber a atual dimensão da agregação dos diferentes mercados já existentes na 

União Europeia e as suas tendências de evolução. Importante também para ter uma ideia do ambiente 

competitivo em que nos podemos inserir a médio prazo. 

 

Figura 13 - Preços médios (€/Mwh) dos mercados diários de eletricidade. (European Comission, 2011) 
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Na figura 13 podemos observar os diversos preços médios para o mercado diário de eletricidade em 

vários países europeus, verificando-se que à exceção de Itália os preços parecem ser semelhantes, o 

que indica que possivelmente haverá uma fácil integração futura ao nível dos preços. 

 

Figura 14 – Volumes negociados nos mercados diários de eletricidade. Fonte: OMIE 

Olhando para os volumes transacionados nos mercados diários europeus mais importantes (Figura 

14) surge destacado o Nordpool em que participam os países escandinavos, sendo de destacar 

também que o EPEX – Alemanha apresenta valores muito semelhantes ao OMIE (Portugal e Espanha). 

Em termos de capacidade instalada podemos verificar na Figura 15 que tanto a nível da tecnologia 

eólica como solar se tem regista um crescimento regular na União Europeia sendo de registar que de 

2006 a 2010 a capacidade instalada em GW aumentou cerca de dez vezes. 

 

Figura 15 – Capacidade fotovoltaica e eólica instalada em GW na União Europeia. Fonte: Eurostat 

 

Também em termos de produção de energia fotovoltaica a União Europeia tem registado um 

crescimento acentuado como é observável na Figura 16, sendo que quase que duplica de ano para 
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ano a sua produção. A esta evidência pode estar associada o facto de o custo de produção e instalação 

registar uma tendência inversa e de haver ganhos de eficiência significativos na produção de energia 

elétrica através de avanços tecnológicos. Ao mesmo tempo, a legislação específica sobre este tipo de 

atividade também poderá ter sido um motor do crescimento verificado. 

 

Figura 16 – Evolução da produção de energia fotovoltaica na União Europeia a 27. Fonte: Eurostat 

3.1.2 Portugal 

Focando no mercado português e tendo em conta que é um país com condições excecionais para o 

desenvolvimento de atividades económicas com base na tecnologia fotovoltaica, apresenta-se um 

conjunto de dados que visão esclarecer o estado atual do desenvolvimento nacional neste setor. 

A nível de fontes de energias renováveis (FER), embora as estatísticas sejam dominadas pela 

tecnologia hídrica, sabe-se através do relatório da DGEG (Direcção Geral de Energia e Geologia, 2013) 

que: 

 No final de Junho de 2013, Portugal Continental tinha 10 869 MW de capacidade instalada 

para a produção de energia elétrica a partir de FER.  

 A produção a partir de FER cresceu 87% nos primeiros 6 meses de 2013 quando comparada 

com período homólogo de 2012. 

 Em 2011, Portugal foi o terceiro país da UE a 15 com maior incorporação de energias 

renováveis. 

 A tecnologia fotovoltaica sofreu um grande incremento, passando de 140 MW em 2011 para 

251 MW em 2013. 

Da Figura 17 podemos observar que só a partir de 2006 é que a sociedade portuguesa começou 

verdadeiramente a investir em produção de energia fotovoltaica tendo registado desde então um 
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crescimento acentuado. Sendo que estes dados se encontram em linha com o observado na Figura 

17 no contexto da União Europeia. 

 

Figura 17 – Evolução da produção de energia fotovoltaica em Portugal. Fonte: Eurostat 

 

3.1.3 MIBEL 

Como já foi referido anteriormente, o MIBEL será o mercado onde a empresa opera sendo portanto 

fundamental para o sucesso deste empreendimento. Sabe-se à partida que os grandes agentes de 

mercado são os produtores de energia não renováveis e portanto a atuação de um agente com base 

em FER terá pouca ou nenhum efeito de influência de preço no mercado. Em particular, agentes com 

base em tecnologia fotovoltaica que por si só representam já uma percentagem marginal dentro das 

FER. Desta forma temos presente que a empresa a constituir funcionará como price taker. 

Na figura 18 podemos verificar a evolução do preço médio no mercado spot, que segundo (ERSE, 

2013) se situou em 48,07€, 5% inferior a 2011, redução devida à evolução em baixo do preço do 

carvão. Mais consistente em termos de evolução é a percentagem de tempo em separação de 

mercados (market splitting) que tem vindo a decrescer indicando uma aprendizagem do mercado e 

também uma evolução da capacidade das ligações físicas transfronteiriças. 
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Figura 18 - Evolução do preço médio em mercado spot e separação de mercados. Fonte (ERSE, 2013) 

3.2 Ambiente Político e Regulatório 

A 15 de Abril de 2010, o Governo definia as grandes linhas estratégicas para o setor da energia, 

estabelecendo a Estratégia Nacional para a Energia, (aprovada pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 29/2010), também conhecida como ENE 2020. De seguida apresenta-se um resumo das 

medidas mais relevantes deste documento: 

• Criação do Fundo de Eficiência Energética (DL50/2010, de 20 Maio) 

• Desenvolver linhas de apoio ao investimento em renováveis e eficiência energética (e.g., via 

QREN) 

• Criar uma experiência-piloto de smart city com gestão integrada 

• Gestão inteligente dos consumos (contadores inteligentes) 

• Criar condições para a massificação da utilização de veículos elétricos a nível nacional 

• Programa de Mobilidade Elétrica (DL39/2010, de 26 Abril) 

• Rede piloto de mobilidade elétrica 

• Renewable Energy Living Lab RENER (25 municípios) 

 

Diretamente relacionado com a energia solar, o ENE 2020 estabelecia: 

• Metas mais ambiciosas para o Programa de Microgeração 

• Introduzir um Programa de Minigeração destinado a projetos com potências até 150 kW ou 

250 kW em função da tecnologia 

• Definir um novo modelo de promoção para prosseguir a aposta no solar térmico, de modo a 

cumprir os objetivos do PNAEE e do PNAC 

• Atribuir potência para projetos de demonstração em concentração solar, como base para a 

criação de um cluster industrial neste domínio 
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3.2.1 Legislação e diretivas europeias 

A nível europeu a diretiva 2009/28/CE Junho 2009 relativa a FER estabelece: 

 Metas obrigatórias para a quota das FER no consumo final bruto de energia, em 2020 (20% 

como meta global da EU), incluindo uma quota específica de 10% para o sector dos 

transportes. 

 Obrigação dos Estados Membros aprovar Planos de Ação Nacionais para as Energias 

Renováveis (PANER). 

 Melhoria da oferta de sistemas de certificação e qualificação profissional para instaladores de 

equipamentos com base em FER de pequena escala. 

 Que os Estados Membros tomem medidas que facilitem o acesso das FER à rede elétrica e 

que simplifiquem os processos de autorização, certificação e licenciamento. 

3.3 Funcionamento 

3.3.1 Acesso ao mercado 

A implementação operacional da empresa necessita corresponder a uma série de requisitos da 

entidade que gere o mercado diário de eletricidade do MIBEL (a OMIE como já foi referido 

anteriormente) sendo a mais importante a necessidade de constituir-se como agente de mercado. 

Apresenta-se de seguida de uma forma simplificada e condensada os passos mais importantes de 

acordo o Guia de Acesso ao Mercado (OMIE, 2012) que podem ser divididos em três fases: Aquisição 

da condição de agente de mercado; Procedimento de adesão ao mercado; condições especiais e 

outras informações 

Aquisição da condição de agente de mercado 

 Obtenção da condição de sujeito do sistema elétrico junto do operador do sistema (REN) 

 Declaração de responsabilidade e comunicação de início de atividade de comercializador (na 

qualidade de representante) junto do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e 

Energia 

 Adesão às regras e condições de funcionamento e liquidação dos mercados diário e intradiário 

de produção de energia elétrica, mediante a subscrição do respetivo contrato de adesão. 

 

Procedimento de adesão ao mercado 

 Ativação do Energy Identification Code (EIC) que consiste num código que indica uma 

identificação única do agente no mercado interno de energia europeu. Apenas consiste num 

protocolo de codificação não constituindo uma autorização expressa ou direito de participar no 

mercado 

 Preenchimento do formulário de Registo de Agentes disponível no website institucional do 

OMIE.  
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 Emissão de certificado eletrónico pessoal de acesso ao sistema de informação do mercado 

após validação da documentação previamente apresentada.  

 Preenchimento dos dados de liquidação e faturação associados às atividades que os agentes 

irão operar no mercado. 

 Após verificação de toda a informação recebida eletronicamente e em papel o OMIE comunica 

a conclusão do processo e a aquisição de Agente do Mercado 

3.3.2 Preço Marginal Único 

Como referido anteriormente o mercado funciona recorrendo ao conceito de preço marginal único. O 

valor de mercado (preço marginal) é encontrado fazendo coincidir as necessidades da procura com o 

menor preço que satisfaz essa procura. Todos os produtores com preços de oferta menor ao preço 

marginal são recompensados com um excedente de mercado como é observável na Figura 19. 

 

 

Figura 19 - Preço Marginal Único, Fonte (ERSE, s.d.) 

 

No mercado diário, as unidades de oferta de produção apenas podem colocar ofertas de venda e as 

unidades de consumo apenas ofertas de compra. Os preços estão balizados com limite inferior de 0€ 

e superior de 180.30€ (preços instrumentais extremos). 
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3.4 Volatilidade do Mercado Spot 

 

 

Figura 20 – Volatilidade do preço spot. Fonte (ERSE, 2013) 

Segundo (ERSE, 2013), a volatilidade do preço do mercado spot para Portugal em 2012 foi de 25 %, 

o que significa que os preços oscilaram em média dentro do intervalo entre os 40€/Mwh e os 60€/Mwh. 

Na figura 20 podemos observar a evolução da volatilidade do preço do mercado spot para Portugal e 

Espanha, podendo observar-se que as tendências de oscilação são semelhantes com a volatilidade 

do preço espanhol sempre um pouco acima da volatilidade portuguesa. 
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Capítulo IV – Modelo financeiro e empresa 

4.1 Definição do modelo de negócio 

4.1.1 Pressupostos 

Ao longo do trabalho vão ser adotados uma série de pressupostos que condicionam atividade da 

empresa e os seus resultados sendo que estes serão explicados nas secções adequadas de forma a 

melhor interiorizar o seu impacto. No entanto, importa definir desde logo o mais importante e o que de 

certa forma possibilita a execução deste estudo. Nesta tese estamos a assumir que as tarifas legais 

para a remuneração da micro geração não existem. Na legislação atual (Decreto-Lei n.º 118-A/2010, 

2010) a energia produzida em micro geração é remunerada a 400€/Mwh para o primeiro período de 8 

anos, a 240€/Mwh para os 7 anos seguintes, registando-se posteriormente um desconto de 20€/Mwh 

em cada ano a partir destes dois períodos. Como vimos anteriormente o preço médio do mercado spot 

do MIBEL foi em 2012 de 48,07€/Mwh, um valor muito inferior ao imposto pela legislação que inviabiliza 

à partida qualquer concorrência ao nível de preços. 

4.1.2 Legal 

A empresa a constituir será uma sociedade por quotas de acordo com o Código das Sociedades 

Comerciais, com sede em Portugal, constituída por 2 sócios e com capital social inicial de 110.000€. 

A cada sócio corresponderá 50% das cotas. 

4.1.3 Posicionamento no Mercado 

A nível operacional considera-se que a empresa atua como uma retalhista de energia elétrica. Um 

intermediário entre os produtores e o mercado diário do MIBEL, agregando a micro-geração dos 

clientes e vendendo-a posteriormente no mercado. 

 

Na relação com os produtores existem diversas formas de contratualizar a parceria, sendo que estudo 

irá concentrar-se na Venda do Balanço Produção/Consumo. 

 

Venda do Balanço Produção/Consumo – Neste modelo o valor agregado a levar ao mercado 

representa apenas o excedente produtivo de um cliente (painel fotovoltaico). Na figura 21 ilustra-se o 

conceito onde neste caso a parte a vermelho seria o pacote energético com que iriamos participar no 

mercado. 
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Figura 21 – Balanço de produção fotovoltaica (Hanjin, 2013) 

4.1.4 Especificações implementação técnicas 

A implementação do modelo de negócio levanta questões de ordem técnica no que diz respeito à 

comunicação com a rede de distribuição e também com o sistema de gestão central de informação da 

empresa. 

4.2 Quadro de Pessoal 

O quadro de pessoal será constituído por: 1 gestor; 2 comerciais; 2 brokers; 1 secretária. De seguida 

apresenta-se uma breve descrição de funções e perfil de competências da equipa a montar. 

Gestor – O topo da hierarquia do organigrama da empresa deverá ter fortes capacidades de liderança 

e natural apetência para a coordenação de recursos humanos. A nível de competências técnicas 

deverá ser um conhecedor profundo do mercado de energia elétrico e toda a legislação envolvente. 

Deverá funcionar como referência a nível de conhecimento e como promotor do desenvolvimento do 

negócio. Como tarefas correntes mais importantes terá a seu cargo a coordenação e implementação 

da estratégia da empresa e a respetiva monitorização de performance. A negociação e 

contratualização com os fornecedores e outras entidades também estarão a seu cargo. 

Comerciais – Serão os responsáveis pela angariação de clientes e a linha da frente na divulgação do 

modelo de negócio. Deverão ser experientes e dinâmicos, com papel de destaque no arranque da 

empresa. Deverão participar na fase de desenvolvimento (ano 0) em conjunto com a equipa contratada 

para angariação de clientes iniciais. 

Brokers – O papel dos brokers será o de funcionar como agente intermediário entre os recursos 

disponibilizados pelos clientes e o mercado de energia elétrico de uma forma eficiente. A nível de 

requisitos de competências deverá possuir formação certificada para atuar no mercado de eletricidade 

bem como um perfil facilmente adaptável à mudança num setor em constante crescimento e 

desenvolvimento. A rapidez de processamento de informação será uma mais-valia na altura de 

negociação bem como na análise da evolução do mercado. 
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Secretariado – Será responsável por prestar suporte aos restantes elementos da equipa de forma a 

garantir a máxima eficiência e eficácia na execução das diversas tarefas. Experiência em startups 

deverá ser valorizada bem como a capacidade de realizar várias tarefas em simultâneo para os 

restantes colaboradores da empresa. Será a primeira linha de contato com a empresa, responsável 

por dirigir o público para staff competente. Como tarefas, será responsável por manter o arquivo e a 

correspondência organizadas e assistirá os colegas no planeamento e preparação de reuniões. 

4.3 Modelo Financeiro 

Com o objetivo de avaliar o projeto do ponto de vista económico-financeiro construiu-se um modelo 

em Excel que permite de forma automatizada e através da definição de parâmetros críticos obter os 

valores que irão ser discutidos no Capítulo VIII.  

 

A construção deste modelo teve como base estruturante o capítulo 9 do livro “Avaliação de Projetos 

de Investimento na Óptica empresarial” (Soares, Fernandes, Março, & Marques, 2007) com as devidas 

atualizações referentes ao Sistema Nacional de Contabilidade que desde então substituiu o Plano 

Oficial de Contabilidade, bem como ajustes referentes à natureza do investimento (industrial vs. 

comercial) e às características próprias deste projeto. Utilizou-se também como guia o template de 

Excel que o IAPMEI disponibiliza “Modelo de plano de negócios” (IAPMEI). 

4.3.1 Horizonte temporal 

Considerou-se o ano 0 como de investimento apenas, sendo o início da atividade económica a partir 

do ano 1. O período de análise de exploração foi de 8 anos tendo em conta que se trata de uma 

empresa de serviços a atuar no setor energético. Este valor foi obtido após analisar o limite superior e 

inferior. 

 

Em termos de limite superior considerou-se que o investimento inicial não sendo desprezável não tem 

a dimensão de um empreendimento industrial (tipicamente superior a 20 anos) e que não existe 

investimento em infraestruturas a longo-prazo. Como se poderá verificar no setor das depreciações, 

todo o investimento em ativos fixos é completamente amortizável dentro do período escolhido. 

Também o facto de parte do modelo se basear em previsões do funcionamento do mercado energético 

sugere que à medida que se estende estas previsões no tempo os dados perdem significado devido à 

volatilidade de mercado bem como às condicionantes políticas em termos de nova legislação que pode 

afetar o comportamento e a própria natureza do negócio. Assim determinou-se que o limite superior 

em termos temporais não deveria exceder os 10 anos. 

 

Considerando o limite inferior, teve-se como principal consideração o facto haver um investimento 

inicial alto para uma empresa de serviços e com elevada exigência ao nível da angariação de clientes. 

Isto associado ao risco de negócio são fatores que limitam a velocidade da recuperação de 

investimento, pelo que se determinou que o horizonte temporal inferior não deveria ser inferior a 6 

anos. 
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Assim, tendo balizado o limite inferior e superior, optou-se por escolher o valor médio de 8 anos. 

4.3.2 Pressupostos Técnicos, Económicos e Financeiros 

Apresenta-se um conjunto de parâmetros editáveis que afetam de forma transversal a organização do 

modelo bem como os fatores e legislação que influenciaram a escolha dos valores. A tabela completa 

pode ser consultada no Anexo 2.  

 

Taxa de Inflação – De acordo com a estimativa da União Europeia (European Comission Economic 

and Financial Affairs, 2013) a inflação em Portugal em 2014 será de 1.2%, sendo esse o valor utilizado 

para o ano 1 de exploração deste modelo. Para os restantes anos considerou-se uma inflação fixa de 

1.4% de acordo com a estimativa da Ernst & Young (Ernst & Young, 2013) para o período 2015-2017.  

 

IVA – As taxas em vigência a data da realização deste trabalho foram obtidas do Código do Imposto 

sobre o valor acrescentado, capítulo IV, artigo18º. (Ministério das Finanças, s.d.)  

  

Segurança Social – Os valores indicados foram obtidos do folheto informativo das taxas contributivas 

de 2013. (Direcção Geral Segurança Social) 

Taxas de depreciação – Apresentaram-se as taxas de depreciação necessárias sendo o valor das 

mesmas de acordo com a regulamentação em vigor. (Decreto Regulamentar nº25/2009, 2009) 

4.3.3 Balanço e Demonstração de Resultados 

O Balanço e a Demonstração de resultados são fundamentais na aferição da performance e saúde 

financeira de uma empresa. Neste caso em particular utilizou-se os modelos que estão regulamentados 

na portaria nº986/2009, adequada para pequenas empresas com as seguintes características: 

 Balanço inferior a 500.000€ 

 Vendas líquidas e outros rendimentos inferiores a 1 M€ 

 Número de trabalhadores em média durante o exercício inferior a 20 

A partida a empresa estará dentro destes parâmetros pelo que poderá ser utilizada a NCRF-PE (Norma 

contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades) 

Capital Social ou Realizado 

Calculou-se este valor recorrendo à soma do fundo de maneio necessário à exploração com o 

investimento em ativo fixo. Arredondou-se o valor para a dezena de milhar superior mais próxima. Na 

Figura 22 apresentam-se sumariamente os valores que levaram à fixação do capital realizado em 

110.000€. 
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Figura 22 – Resumo do cálculo do Capital Realizado 

O fundo de maneio necessário (FMN) corresponde apresentado na figura 22 corresponde à soma de 

2 meses de custos com pessoal (CP) e fornecimento de serviços externos (FSE). Ou seja: 

 
𝐹𝑀𝑁 = 𝐶𝑃 × (

2

12
) + 𝐹𝑆𝐸 × (

2

12
) 

 

(5) 

4.3.4 Orçamento de Investimento (O1) 

Apresenta-se no Anexo 3 uma descrição detalhada de todas as rubricas de investimento a realizar no 

ano 0. Distingue-se entre investimento em Ativo Tangível e Ativo Intangível. Desde já pode verificar-se 

na Figura 23 que o investimento em Ativo Intangível é muito superior ao investimento em Ativo 

Tangível. 

 

Figura 23 – Ativo Tangível vs. Ativo Intangível 

Ativo Tangível - A empresa funcionará num espaço alugado onde não são necessárias obras de 

requalificação mas que não possui qualquer material. Sendo portanto necessário orçamentar o 

equipamento completo do espaço. Foi prestada especial atenção à orçamentação do equipamento 

informático tendo em conta a natureza do negócio do que diz respeito à comunicação com o mercado 

elétrico (computadores dos brokers). 

Custos com Pessoal 142,837€         

Fornecimento Serviços Externos 34,265€           

Fundo de Maneiro Necessário 29,517€           

Ativos Fixos 75,696€           

Fundo de Maneio Necessário 29,517€           

Sub-total 105,213€         

Capital Social Arredondado 110,000€         

Cálculo do Fundo de Maneio Necessário

Cálculo do Capital Social Necessário

Activo 
Tangível

14%

Activo 
Intangível

86%
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Ativo Intangível – Representa a parte mais custosa do orçamento de investimento, sendo que 

corresponde na totalidade a projetos de desenvolvimento em regime de outsourcing e contempla as 

rubricas seguintes:  

 Software de controlo – É necessário construir um software capaz de fazer a ponte entre os 

clientes e o mercado respeitando as normas existentes no OMIE em relação a estas 

especificações. Para este efeito consultou-se uma empresa do mercado de consultoria 

informática que providenciou o valor exibido no Anexo 4. 

 Imagem corporativa – Parte crítica no sucesso da empresa é a comunicação com os potenciais 

clientes e com o mercado de energia no seu todo. Tendo isto em consideração considerou-se 

fundamental fazer um investimento significativo na imagem corporativa e na política de 

comunicação. Desta forma contactou-se uma empresa de comunicação que providenciou um 

orçamento para as especificações gerais acima descritas. Também no Anexo 4 pode ser 

consultado o valor encontrado. 

 Equipa de angariação de clientes – No desenvolvimento do modelo negócio ficou claro desde 

início que seria um projeto extremamente exigente ao nível do número de clientes necessários 

para o desenvolvimento do negócio. Desta forma, optou-se por fazer um investimento alto no 

ano 0 numa equipa cuja responsabilidade é a de contratar a base inicial de clientes.  

4.3.5 Orçamento de Fornecimentos e Serviços Externos (O2) 

De seguida faz-se uma breve explicação sobre os serviços externos a contratar sendo possível ver os 

respetivos valores no Anexo 5. 

Eletricidade - Para estimar o consumo elétrico, recorreu-se a uma aplicação da EDP disponibilizada 

no site institucional que permite ao utilizador simular o consumo mensal. É uma aplicação desenhada 

para consumidores domésticos mas facilmente adaptável para um escritório (EDP, s.d.).  

 

Comunicação - Recorreu-se a uma operadora do mercado que oferece um pacote integrado de rede 

fixa, móvel e internet. No caso da rede móvel indexou-se o número de cartões ao número de 

colaboradores da empresa. 

 

Água - Para estimar o consumo de água, determinou-se o consumo médio por trabalhador por dia e 

aplicou-se o tarifário da EPAL para 2013. Para consulta em detalhe do cálculo, ver Anexo 6. 

 

Consumível de escritório – Fez-se uma pesquisa de mercado e calculou-se as necessidades anuais 

por trabalhador de consumíveis. 

 

Limpeza - Foi pedido um orçamento de uma empresa do mercado para um espaço com as 

características identificadas anteriormente. 
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Aluguer de espaço - Para obter o valor mensal indicado fez-se uma pesquisa de mercado, 

identificando-se 5 espaços disponíveis que obedeciam aos critérios de área (100m2+-25m2), 

localização (grande Lisboa), preço de aluguer (<= 1500 €) e preço de condomínio (<20% preço de 

aluguer). Com estes dados, obteve-se um preço médio por m2 para o aluguer e para o condomínio e 

multiplicou-se pela área desejada (100m2). Na elaboração deste estudo de mercado recorreu-se a um 

site especializado (BPI / Expresso, s.d.). No Anexo 6 pode observar-se com mais pormenor os detalhes 

do cálculo.  

Licença de Software – Consultou-se uma empresa no mercado que forneceu o orçamento para a 

licença anual do sistema operativo. 

4.3.6 Orçamento de Pessoal (O3) 

Nesta folha de cálculo estima-se o número de funcionários necessários ao funcionamento da empresa 

na fase de exploração. Consideraram-se 14 meses de pagamento (subsidio de férias e subsidio de 

natal) e uma atualização salarial de 2% ano. A tabela completa com o número de funcionários e 

respetivos salários bem como os encargos sociais associados a estes podem ser consultados 

4.3.7 Clientes 

Os dados referentes aos clientes são extraídos do simulador e representam o valor líquido das vendas 

após descontada a percentagem a devolver aos clientes 

4.3.8 Cálculo da Taxa de Atualização 

Como devidamente introduzido no capítulo 2, para o cálculo da taxa de atualização vai recorrer-se ao 

capital asset pricing model. Este modelo recorre a três parâmetros para o cálculo da taxa de 

atualização que sendo que de seguida se explica como se chegou aos valores utilizados. 

Rendimento esperado para o ativo sem risco – Como indicado, a norma é a de usar como referência 

os bilhetes do tesouro, sendo que neste caso em que as empresas que se vão considerar na escolha 

do Beta pertencem todas a bolsas norte-americanas optou-se por usar bilhetes do tesouro norte-

americanos a 3 meses. À data da execução deste projeto estas encontram-se a 0.05%. (Bloomberg, 

2013) 

Rendimento esperado do mercado – À semelhança do parâmetro anterior também o rendimento 

esperado do mercado escolhido tem em consideração o leque de empresas consideradas na escolha 

do Beta e portanto o rendimento esperado do mercado a utilizar será do NASDAQ.  

Beta - Sendo o parâmetro mais sensível deste modelo é natural que seja também o alvo de uma 

escolha mais criteriosa. O método escolhido para a definição do beta passou por investigar as 

empresas cotadas em bolsa com as maiores semelhanças ao modelo de negócio em estudo nesta 

tese, entre as quais se destaca empresas de produtoras de sistemas fotovoltaicos, empresas de 

energias renováveis e empresas que desenvolvem projetos inovadores ao nível da utilização de 

energia. Na Tabela 1 apresenta-se de uma forma condensada as empresas escolhidas para a decisão 

final e as taxas de atualização associadas, obtidas através da aplicação da fórmula (3). 
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REF Empresa Beta 
Taxa 

Atualização 

FSLR First Solar, Inc 1.7 17.97% 

SPWR SunPower Corporation 2.14 22.61% 

ITRI Itron, Inc. 1.56 16.49% 

ENOC EnerNOC, Inc. 0.72 7.64% 
Tabela 1 – Taxas de atualização e betas 

Como é visível na tabela a empresa que proporciona uma taxa de atualização mais realista é a 

EnerNOC e portanto, 7.64% será a referência adotada para a taxa de atualização. No Capítulo VII 

realiza-se uma análise de sensibilidade à taxa de atualização com o objetivo de melhor compreender 

de que forma esta afeta os resultados. 

4.3.9 Mapas financeiros e Cash Flows 

Os grandes resultados deste modelo como o Balanço e Demonstração de Resultados, o VAL e demais 

indicadores de performance necessitam tabelas auxiliares de suporte. Desta forma nesta secção 

apresenta-se as tabelas mais importantes que serviram para o cálculo dos resultados finais. Refere-se 

que todas as tabelas referentes a este ponto apresentadas referem ao cálculo do cenário definido no 

Capítulo VII. 

A nível de mapas financeiros de suporte, criou-se as seguintes tabelas: 

Orçamento de Tesouraria – Serve como suporte ao cálculo da rubrica caixa e depósitos bancários 

do Balanço. A tabela pode ser consultada no Capítulo VII, ponto 7.3.2. 

Balanço de IVA - Esta tabela recolhe informação sobre os diversos itens ao qual está associado o 

imposto e serve também de suporte à tabela do Orçamento de Tesouraria acima identificada. Poderá 

ser consultada no Anexo 7. 

Depreciações – Aqui reúne-se toda a informação sobre as depreciações ao longo do período de 

exploração servindo de suporte ao Balanço. Também pode ser consultada no Anexo 7. 

Em relação aos cálculos de suporte para o VAL, TIR, PCI e período de recuperação do investimento 

desenvolveram-se as seguintes tabelas: 

Mapa de Cash Flow – As tabelas de cash flow consideradas foram as seguintes: Investimento; 

Exploração; Total (Investimento + Exploração); Acumulado; Atualizado. Podem ser consultadas no 

Capítulo 7.  

4.3.10 Indicadores Económico-financeiros e Avaliação de projeto 

A tabela de indicadores de negócio foi inspirada em (IAPMEI) e contempla: Indicadores Económicos e 

Indicadores Económico-Financeiros. No Capítulo VII são apresentados os valores para o cenário 

médio. Em termos de avaliação do projeto é calculado o VAL, a TIR, PCI e o período de recuperação 

do investimento recorrendo às fórmulas apresentadas no ponto 2.3.  
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Capítulo V - Simulador 

A principal finalidade de construir o simulador será a de providenciar um valor líquido de vendas anuais 

que irão ser utilizadas no modelo financeiro. Ao mesmo tempo este servirá para tirar algumas 

conclusões sobre o modelo de negócio, entre as quais se destaca o estudo da possibilidade de venda 

da produção de energia total de cada painel. 

Para este efeito construiu-se um modelo em Excel que permite a partir de um determinado conjunto 

de parâmetros obter as estimativas de vendas. 

5.1 Pressupostos 

Este simulador está sujeito a um conjunto de pressupostos por se tratar de uma versão muito 

simplificada do funcionamento do mercado elétrico. Desta forma destaca-se as maiores limitações de 

seguida: 

Toda a energia colocada no mercado (total ou em balanço) é vendida – Este pressuposto é em 

parte uma simplificação, mas também uma consequência da natureza da empresa. 

Uma simplificação porque não se sabe de antemão o preço que vai ser estabelecido para cada 

momento e portanto a única estratégia que garantiria que a energia seria sempre vendida seria a de 

colocar a energia com o preço mínimo de mercado (0€) o que de acordo com o modo de funcionamento 

do preço marginal único só não garante a venda da energia ao preço de mercado no caso onde não 

existe procura. 

Por outro lado, representa uma consequência da natureza da empresa uma vez que se trata de um 

intermediário sem custos variáveis associados à venda do produto. Quer isto dizer que neste modelo 

e não tendo a dimensão necessária para ser um price-maker a colocação da energia a um determinado 

preço 𝑥 + ∆𝑥 proporcionará sempre o mesmo rendimento desde que seja colocada abaixo do preço de 

mercado. 

Cada cliente possui apenas um painel fotovoltaico – Considera-se para o efeito deste estudo que 

a cada cliente está associado apenas um painel para facilidade de análise. Ao longo deste texto ambos 

os termos terão significado semelhantes. 

Existem apenas dois perfis de consumo – Neste estudo apenas consideramos 2 perfis domésticos 

de consumo elétrico. Isto constitui uma limitação tendo em conta que cada casa (cliente) tem um perfil 

de consumo único. 
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5.2 Tratamento de Dados  

5.2.1 Produção 

Os dados de produção utilizados são referentes a um modelo de sistema fotovoltaico fornecido pela 

empresa WS-Energia. Os dados são demasiado volumosos (todas as horas de todos os dias de um 

ano completo, o que equivale a 8784 entradas) para apresentar neste documento, recorrendo-se 

portanto a indicadores que visam retratar a natureza da tabela completa. 

 

Figura 24 – Produção média por hora ao longo de um ano 

Na figura 24 pode observar-se que o painel não produz no período entre as 21:00 e as 06:00 e que o 

pico de produção média ocorre no período entre as 13:00 e 14:00. Os resultados estão de acordo com 

o esperado seguindo uma distribuição normal à volta do período de maior exposição solar.  

Na figura 25 podemos observar que o mês mais produtivo é o de Julho seguido de perto por Agosto, 

enquanto o de menor produção é Dezembro. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PM 0 0 0 0 0 0.01 0.05 0.39 0.97 1.5 1.92 2.14 2.28 2.17 1.93 1.53 1.01 0.48 0.11 0.02 0 0 0 0
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Figura 25 – Produção mensal do modelo de painel fotovoltaico (kW) 

 

5.2.2 Consumo 

Utilizou-se os consumos elétricos referentes a duas casas residenciais com perfis de ocupação 

diferentes obtidos através do projeto smartgalp (Galp, 2013). Uma com 2 pessoas em permanência 

em período não laboral (Perfil A) e outra com a casa vazia durante maior parte do dia (Perfil B). À 

semelhança da produção os dados completos são demasiado volumosos para apresentar, de forma 

que se volta a recorrer a indicadores de forma a caracterizar os dados. Como se pode observar na 

Figura 26 os dados refletem a diferença de ocupação referida atrás.  
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Figura 26 – Consumo médio horário ao longo de um ano dos perfis A e B 

5.2.3 Balanços  

A partir dos dados de produção e consumo foi possível descobrir as horas ao longo do ano em que 

existe um balanço positivo de energia. Isto é: 

 𝐵𝐸𝐸𝑥,𝑦 = 𝑃𝐸𝐸𝑥,𝑦 + 𝐶𝐸𝐸𝑥,𝑦 > 0 (6) 

Onde: 

𝐵𝐸𝐸𝑥,𝑦 − 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 

𝑃𝐸𝐸𝑥,𝑦 −  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 

𝐶𝐸𝐸𝑥,𝑦 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 

Os resultados em termos percentuais podem ser observadors na Figura 27.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Perfil A 0.51 0.37 0.27 0.24 0.23 0.23 0.23 0.23 0.41 0.57 0.67 0.71 0.65 0.59 0.68 0.80 0.76 0.69 0.60 0.50 0.55 0.67 0.71 0.65

Perfil B 0.44 0.52 0.48 0.37 0.31 0.30 0.26 0.25 0.26 0.27 0.27 0.27 0.31 0.32 0.32 0.31 0.31 0.31 0.35 0.39 0.42 0.45 0.41 0.40
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Figura 27 – Balanços Energéticos dos Perfis A e B 

 

Figura 28 – Balanços médios horários ao longo de um ano dos perfis A e B 

Tanto a Figura 27 como a Figura 28 indicam que o Perfil B será melhor na perspetiva de negócio 

porque apresenta a maior percentagem de dias com balanço positivo e porque em termos de balanços 

médios positivos só no período das 08:00 – 09:00 é que o perfil A apresenta um valor superior.  

Para os restantes anos de exploração do negócio o cálculo dos balanços formula-se da seguinte forma: 

 𝐵𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖 = 𝐵𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖−1 × 𝑁𝐶𝑖 (7) 

Onde: 

𝐵𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖 − 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦, 𝑎𝑛𝑜 𝑖 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Perfil A -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.16 0.55 0.93 1.25 1.43 1.63 1.58 1.25 0.73 0.25 -0.2 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7

Perfil B -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.3 -0.3 -0.2 0.15 0.7 1.22 1.66 1.87 1.97 1.85 1.61 1.22 0.7 0.17 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4
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5.2.4 Preços de Mercado 

Obtiveram-se os dados referentes aos preços (€/MWh) do mercado diário a partir do site do OMIP 

(OMIP, 2013) para cada hora de cada dia do ano de 2012 uma vez que é o ultimo ano com os dados 

completos e representa neste simulador o primeiro ano de atividade da empresa no mercado. Na 

Figura 29 pode observar-se o preço médio para cada hora ao longo do ano de 2012. A partir daqui 

construiu-se as tabelas referentes aos anos seguintes aplicando uma taxa de crescimento que pode 

ser editada na folha de setup. 

 

Figura 29 – Preço médio do mercado diário do MIBEL durante o ano de 2012 

Os preços de mercado para os restantes anos de exploração foram calculados da seguinte forma: 

 𝑀𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖 = 𝑀𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖−1 × 𝑇𝐶𝑀 (8) 

Onde: 

𝑀𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖 − 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦, 𝑎𝑛𝑜 𝑖 

𝑇𝐶𝑀 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 

5.3 Configuração de parâmetros 

5.3.1 Número de clientes/painéis 

Este parâmetro representa o número total de clientes de cada perfil de consumo. Para efeitos de 

interação com o Modelo Financeiro determinou-se um valor inicial para o número de clientes dos dois 

perfis bem como a sua evolução ao longo do período de exploração de acordo com a taxa de 

crescimento do negócio definida. Na tabela em abaixo apresentam-se os resultados: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Preço médio 49.7 43.4 37.3 34.7 33.2 35 40.1 47.1 47.2 50.2 52.2 51.1 52.2 51.2 48.8 46.9 45.8 47.4 50 53 55.1 56.8 54.7 50.4
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 Anos de Exploração 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Número de paineis/clientes  

Perfil A  2100 2184 2271 2361 2455 2553 2655 2761 

Perfil B  2100 2184 2271 2361 2455 2553 2655 2761 
Tabela 2 – Número de clientes 

Formalmente o número de clientes para os anos de exploração do negócio é: 

 𝑁𝐶𝑖 = (𝑁𝐶𝑎,𝑖−1 + 𝑁𝐶𝑏,𝑖−1) × 𝑇𝐶𝑁𝑖  (9) 

Em que 1 < 𝑖 ≤ 8 

E onde: 

𝑁𝐶𝑖 − 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑖 

𝑁𝐶𝑎,𝑖−1 − 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝐴, 𝑎𝑛𝑜 𝑖 − 1 

𝑁𝐶𝑏,𝑖−1 − 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝐵, 𝑎𝑛𝑜 𝑖 − 1 

𝑇𝐶𝑁𝑖 − 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑛𝑜 𝑖 

5.3.2 Taxa de crescimento do negócio 

Esta taxa permite definir o ritmo a que desejamos que o negócio cresça. Associando através de uma 

percentagem constante ao longo do período de exploração o número adicional de clientes angariados 

de ano para ano. Inicialmente este valor foi colocado a 4%. 

5.3.3 Margem das vendas brutas 

No modelo de negócio escolhido, parte das mais-valias realizadas no mercado energético são 

distribuídas aos clientes. Desta forma foi necessário definir uma percentagem que entra para a 

empresa sendo este valor constante ao longo do período de exploração. O valor definido foi de 20%. 

5.4 Cálculo das Vendas 

Este ponto constitui uma das partes centrais deste estudo uma vez que providencia os valores chave 

para a análise das duas vertentes em consideração. Como já referido anteriormente, neste estudo 

diferencia-se entre dois modelos de negócio: Venda de Balanços e Venda Total. Desta forma vai-se 

apresentar separadamente as duas formas de cálculo. 

5.4.1 Venda de Balanços 

O preço de venda de balanços foi calculado recorrendo aos dados de balanços e preço de mercado. 

Para cada ano foi gerada uma tabela com a venda em cada hora de cada dia. 
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 𝑉𝐸𝐸𝐵𝑥,𝑦,𝑖 = 𝐵𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖 × 𝑀𝐸𝐸𝑥,𝑦,𝑖 (10) 

Onde: 

𝑉𝐸𝐸𝐵𝑥,𝑦 − 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑚 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦, 𝑎𝑛𝑜 𝑖 

𝐵𝐸𝐸𝑥,𝑦 −  𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦, 𝑎𝑛𝑜 𝑖 

𝑀𝐸𝐸𝑥,𝑦 − 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦, 𝑎𝑛𝑜 𝑖 

 

5.4.2 Venda Total 

O preço de venda total foi calculado recorrendo aos dados de produção e preço de mercado. Para 

cada ano foi gerada uma tabela com a venda total em cada hora de cada dia. 

 𝑉𝐸𝐸𝑇𝑥,𝑦 = 𝑃𝐸𝐸𝑥,𝑦 × 𝑀𝐸𝐸𝑥,𝑦 (11) 

Onde: 

𝑉𝐸𝐸𝑇𝑥,𝑦 − 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 

𝑃𝐸𝐸𝑥,𝑦 −  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 

𝑀𝐸𝐸𝑥,𝑦 − 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑎 𝑥, ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 

5.5 Cálculo do consumo elétrico dos clientes 

Um dos modelos de análise que se utiliza neste estudo pretende comparar a produção total de um 

painel fotovoltaico com fatura elétrica de um domicílio. Desta forma construiu-se um segmento que 

permite calcular os custos de eletricidade que cada cliente do Perfil A ou Perfil B têm sem contar com 

a produção fotovoltaica. Para este efeito utilizou-se os dados de consumo acima descritos em conjunto 

com a tarifa transitória de venda a clientes finais em BTN (<=20,7 kVA e >2,3 kVA) da EDP em 2013 

e também da ENDESA como está ilustrado nas Tabelas em baixo. Aos valores apresentados acresce 

IVA a taxa de 23%. De referir também que no cálculo efetuado para a fatura elétrica nos restantes anos 

de exploração teve em consideração uma taxa de crescimento das tarifas elétricas fixada em 3% ao 

ano. 

EDP - Tarifa transitória de venda a clientes finais em BTN (<=20,7 kVA e >2,3 kVA) 

Potência kVA €/mês 

Tarifa tri-horária 10,35 15,71 

Energia Ativa €/kWh 

Tarifa tri-horária 

Horas de Ponta 0,1899 

Horas de Cheias 0,1515 

Horas de vazio 0,0870 

Tabela 3 – tarifa EDP BTN (<=20,7 kVA e >2,3 kVA) em 2013 
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Nova tarifa luz Endesa 

Potência kVA €/mês 

 10,35 14.14 

Energia Ativa €/kWh 

 0,1418 

Tabela 4 – nova tarifa luz Endesa em 2013 

Relativamente à tarifa tri-horária usou-se a referência adaptada da ERSE para os ciclos horários 

(ERSE, 2013) apenas mudando os períodos de que começavam e acabavam às meias horas por entrar 

em conflito com os dados de consumo que são de natureza horária inteira. Desta forma a tabela 

seguida foi a seguinte: 

Ciclo diário para todos os fornecimentos (tri-horário) 

Período legal Hora de inverno Hora de verão 

Ponta 
09:00/11:00 H 

18:00/20:00 H 

09:00/12:00 H 

19:00/21:00 H 

Cheias 

08:00/9:00 H 

11:00/18:00 H 

20:00/22:00 H 

08:00/9:00 H 

12:00/19:00 H 

21:00/22:00 H 

Vazio 22:00/08:00 H 22:00/08:00 H 

Tabela 5 – Ciclo diário para todos os fornecimentos 
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Capítulo VI – Discussão de resultados e Análise 

Sensibilidade 

Neste capítulo irão analisar-se os dados recolhidos a partir do Modelo Financeiro e do Simulador 

referidos nos capítulos anteriores. 

6.1 Definição do cenário médio 

Num estudo como este que envolve um grande número de parâmetros com influência direta na 

viabilidade de negócio importa definir um cenário médio em que os todos os parâmetros estejam mais 

próximos da realidade para assim modelar efetivamente o problema em questão. 

Assim, o cenário médio será um mix de parâmetros do modelo financeiro e do simulador sobre os quais 

se vai efetuar posteriormente análises de sensibilidade aos parâmetros mais relevantes. 

Na apresentação do cenário médio vamos dividir entre parâmetros do Modelo Financeiro e parâmetros 

do Simulador sendo que aqui se apresenta apenas os que mais tarde serão objeto de uma análise de 

sensibilidade. Todos os outros parâmetros não mencionados aqui já foram apresentados ao longo do 

documento e manterão os seus valores fixos para todos os cálculos efetuados. Desta forma, temos: 

Modelo Financeiro: 

 Taxa de atualização – Como referido no ponto 5.1.8 o valor para a taxa de atualização 

encontrado foi de 7.64%. Sendo este um parâmetro fundamental na análise da performance 

da empresa, será o primeiro sobre o qual incidirá uma análise de sensibilidade. 

 Remuneração do quadro de pessoal – Este parâmetro inicialmente colocado a 0% afeta de 

forma uniforme os pagamentos dos colaboradores, e.g. a uma variação hipotética de 5% neste 

parâmetro implica um aumento de 5% no ordenado base de cada funcionário.  

Simulador: 

 Número de clientes – Definiu-se o número total de clientes iniciais (Perfil A + Perfil B) com o 

valor de 4200 refletindo em parte o valor obtido no ponto crítico das vendas. Sendo que o 

número de clientes do Perfil A é igual ao número de clientes do Perfil B. 

 Taxa de crescimento do negócio – O valor escolhido para esta taxa foi de 4% ao ano, um 

valor que representa cerca de 100 novos clientes por ano como se pode verificar na tabela 2, 

um valor que à partida a estrutura comercial da empresa é capaz de gerar. 

 Margem de segurança – Tendo em conta que se está a vender energia que irá ser produzida 

no dia seguinte à negociação existem riscos consideráveis associados a esta forma de atuar. 

Como por exemplo o facto de a produção energética de sistemas fotovoltaicos ser 

extremamente sensível às condições meteorológicas e a definição da quantidade a ser vendida 

ser baseada em dados históricos de produção. Desta forma este parâmetro surge de forma a 

compensar eventuais falhas na entrega e definiu-se como valor inicial 5%. 
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 Comissão de vendas – Em ambos os modelos de negócio em estudo assume-se que parte 

das vendas efetuadas no mercado reverte a favor dos clientes. Assim a percentagem que entra 

na empresa definiu-se como 20% sendo este valor constante durante todos os anos de 

exploração. 

6.2 Ponto Crítico de Vendas 

De acordo com o cenário médio definido vai-se calcular o ponto crítico de vendas (PCV) tanto em 

termos de encaixe financeiro como de número de clientes necessários. O PCV toma uma forma mais 

simplista no âmbito deste projeto tendo em conta a ausência de custos variáveis. 

Assim, utilizando o Modelo Financeiro o valor encontrado para o ponto crítico de vendas em termos 

financeiros foi de 177.102€. 

A partir deste valor foi encontrou-se o número mínimo necessário em termos de clientes para que as 

vendas líquidas no primeiro ano de exploração fossem maiores ou iguais ao valor encontrado. Usando 

a função Goal Seek do Excel chegou-se aos seguintes resultados: 

  Venda do Balanço Venda Total 

 Perfil A Perfil B Perfil A Perfil B 

Número de clientes 4,565 3,751 3,084 3,084 
Tabela 6 – Número de clientes necessários 

Os valores acima expostos representam o ponto crítico em termos clientes para cada perfil isolado.  

Olhando para os resultados é possível verificar que em termos de Venda do Balanço o Perfil A é o 

mais exigente em termos de clientes necessários devido ao balanço energético deste perfil ser menor. 

Considerando a Venda Total, os perfis são indiferentes uma vez que dependem apenas do perfil de 

produção do sistema fotovoltaico que é único. Em termos relativos também é expectável que os valores 

da Venda Total sejam inferiores ao da Venda em Balanço uma vez que na primeira modalidade não é 

descontado o consumo. 

6.3 Resultados do Modelo Financeiro 

De seguida apresentam-se os resultados mais importantes obtidos a partir do Modelo Financeiro tendo 

em conta o cenário médio como referido anteriormente neste capítulo. 

6.3.1 Balanço e Demonstração de Resultados 

Observando o Balanço (Figura 30) importa referir que foi considerado que não havia necessidade de 

recorrer a investimentos externos tendo em conta o volume do investimento necessário significando 

portanto que a rubrica de “Investimentos obtidos” é nula. 

Em relação à rubrica “Inventários” verifica-se que também é nula sendo este fato relacionado com a 

natureza da matéria-prima uma vez que o bem transacionado não é armazenável e por isso impossível 

de constituir inventário.  



Análise de viabilidade de centrais de geração de eletricidade virtuais 

 

49 
 

 

Figura 30 – Balanço do cenário médio 

 

Olhando para a Figura 31, que representa a demonstração de resultados dos cenários é possível 

observar que as rubricas “Subsídios à exploração” e “Custo das mercadorias vendidas e das matérias 

consumidas (CMVMC) ” se encontram a 0.  

Em relação aos subsídios à exploração optou-se por não incluir qualquer recebimento embora a 

natureza deste projeto seja elegível para alguns programas de apoio. No entanto, qualquer eventual 

apoio seria sempre sujeito a uma candidatura havendo sempre o risco de não-aceitação, desta forma 

optou-se por não introduzir este fator aleatório no âmbito deste trabalho sendo eventualmente um fator 

que afeta os resultados finais em prejuízo da aceitação do projeto. 

Quanto ao CMVMC, o fato deste valor ser nulo é uma consequência do modelo de negócio. Em 

primeiro lugar assume-se que a empresa trabalha com uma comissão de vendas e portanto o valor 

que entra para a rubrica “Vendas e serviços prestados” só pode ser associado a uma matéria-prima 

de uma forma indireta. No momento da entrada representa apenas à remuneração de um serviço 

prestado e não à venda de um bem.  

Em jeito de legenda, referir que as letras D, GF, I e A, representam respetivamente, depreciações, 

gastos de financiamento, impostos e amortizações. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Activo

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 8,236€      5,954€      3,672€      1,391€      1,081€      771€         514€         257€         (0)€           

Activos intangíveis 50,050€    33,367€    16,683€    (0)€           -€          -€          -€          -€          -€          

Activo corrente

Inventários -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          

Caixa e depósitos bancários 51,714€    58,811€    70,935€    88,386€    111,444€   139,878€   168,087€   201,439€   240,232€   

Total do Activo 110,000€   98,132€    91,290€    89,776€    112,525€   140,649€   168,601€   201,696€   240,232€   

Capital Próprio e Passivo

Capital Próprio

Capital realizado 110,000€   110,000€   110,000€   110,000€   110,000€   110,000€   110,000€   110,000€   110,000€   

Reservas legais -€          -€          -€          -€          -€          1,106€      2,184€      3,502€      5,072€      

Resultados transitados -€          -€          (11,868)€   (18,710)€   (20,224)€   788€         21,276€    46,314€    76,153€    

Resultado líquido do período -€          (11,868)€   (6,841)€     (1,514)€     22,118€    21,566€    26,355€    31,410€    36,755€    

Total do Capital Próprio 110,000€   98,132€    91,290€    89,776€    111,894€   133,460€   159,816€   191,226€   227,980€   

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          

Passivo corrente

Estado e outros entes públicos -€          -€          -€          -€          631€         7,189€      8,785€      10,470€    12,252€    

Total do Passivo -€          -€          -€          -€          631€         7,189€      8,785€      10,470€    12,252€    

Total do CP+P 110,000€   98,132€    91,290€    89,776€    112,525€   140,649€   168,601€   201,696€   240,232€   

Anos de Exploração

Balanço
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Figura 31 – Demonstração de Resultados do cenário médio 

 

6.3.2 Mapas Financeiros 

De seguida, na Figura 32, apresenta-se o Orçamento de Tesouraria, uma das tabelas de suporte como 

referido no ponto 5.1.9. 

 

Figura 32 – Orçamento de Tesouraria do cenário médio 

6.3.3 Mapas de Cash Flows 

Na figura 33 apresentam-se os mapas de cash flow referentes ao cenário médio. Considerou-se o valor 

residual do capital fixo (VRCF) nulo para efeitos deste projeto tendo em conta a dimensão reduzida do 

investimento em ativo fixo tangível. 

Olhando para os cash flows acumulados observa-se que só a partir do ano 6 é que estes são positivos, 

o que se considera um período longo tendo em conta os valores de investimento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Vendas e serviços prestados -€   180,648€   188,790€   197,292€   206,137€   215,440€   225,134€   235,300€   245,918€   

Subsídios à exploração

Variação nos inventários da produção

CMVMC

Fornecimento e serviços externos -€   30,714€    31,144€    31,580€    32,023€    32,471€    32,925€    33,386€    33,854€    

Gastos com pessoal -€   142,837€   145,522€   148,261€   151,055€   153,905€   156,812€   159,776€   162,801€   

Resultado antes de D, GF e I -€   7,097€      12,124€    17,451€    23,059€    29,065€    35,397€    42,137€    49,263€    

Gastos/reversões de D e A -€   18,965€    18,965€    18,965€    310€         310€         257€         257€         257€         

Resultados Operacional (antes GF e I) -€   (11,868)€   (6,841)€     (1,514)€     22,749€    28,755€    35,140€    41,880€    49,006€    

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados 

Resultados antes de impostos -€   (11,868)€   (6,841)€     (1,514)€     22,749€    28,755€    35,140€    41,880€    49,006€    

Imposto sem rendimento do período (IRC) -€   -€          -€          -€          631€         7,189€      8,785€      10,470€    12,252€    

Resultado líquido do exercício -€   (11,868)€   (6,841)€     (1,514)€     22,118€    21,566€    26,355€    31,410€    36,755€    

Anos de Exploração

Demonstração de Resultados por Naturezas

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Atividades Operacionais

Recebimentos de clientes -€          222,197€    232,212€    242,669€    253,548€    264,992€    276,915€    289,419€    302,479€    

FSE (34,265)€     (34,745)€     (35,231)€     (35,725)€     (36,225)€     (36,732)€     (37,246)€     (37,768)€     

Pagamentos ao pessoal -€          (142,837)€   (145,522)€   (148,261)€   (151,055)€   (153,905)€   (156,812)€   (159,776)€   (162,801)€   

Pagamentos de CMVMC

Pagamentos/recebimentos de /ao estado e OEP

     IVA 17,410€    (37,998)€     (39,821)€     (41,726)€     (43,709)€     (45,797)€     (47,974)€     (50,259)€     (52,647)€     

     IRC -€          -€           -€           -€           -€           (631)€         (7,189)€      (8,785)€      (10,470)€     

Outros pagamentos relativos à atividade operacional

Fluxos de tesouraria das atividades operacionais 17,410€    7,097€       12,124€      17,451€      23,059€      28,433€      28,209€      33,352€      38,793€      

Atividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

     Ativos fixos

Pagamentos respeitantes a :

     Investientos financeiros

     Inventários

     Ativos fixos (75,696)€   -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Fluxos de Tesouraria das atividades de investimento (75,696)€   -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

     Empréstimos obtidos

     Aumentos de capital e Prestações suplementares 110,000€   

Pagamentos respeitantes a:

     Empréstimos obtidos

     Encargos financeiros

     Prestações suplementares

Fluxos de tesouraria das atividades de financiamento 110,000€   -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           -€           

Variação de tesouraria 51,714€    7,097€       12,124€      17,451€      23,059€      28,433€      28,209€      33,352€      38,793€      

Disponibilidades do ínicio do período 51,714€      58,811€      70,935€      88,386€      111,444€    139,878€    168,087€    201,439€    

Disponibilidades do final do período 51,714€    58,811€      70,935€      88,386€      111,444€    139,878€    168,087€    201,439€    240,232€    

Orçamento de Tesouraria

Anos de Exploração
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Figura 33 – Mapas de cash flow do cenário médio 

6.3.4 Indicadores Económico-financeiros 

Na figura 34 podemos observar os valores obtidos para os indicadores económico-financeiros. 

Os valores obtidos para a taxa de crescimento do negócio estão de acordo com o estabelecido no 

simulador (4%) com pequenas oscilações à volta dos 4,5%. 

Em relação ao return on investment verifica-se que se inicia em valores negativos devido aos 

resultados líquidos dos exercícios, mas a partir do ano 4 estabiliza em valores positivos e aceitáveis 

do ponto de vista da atratividade do negócio. 

 

Figura 34 – Indicadores Económico-Financeiros 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Investimento em capital fixo (58,286)€   -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€          

Variação do fundo de maneio (34,304)€   -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€          

Valor residual do capital fixo -€          -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€          

Variação residual do FMNE -€          -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         34,304€    

Sub-total (92,590)€   -€         -€         -€         -€         -€         -€         -€         34,304€    

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Resultados antes I e EF -€          (11,868)€   (6,841)€     (1,514)€     22,749€    28,755€    35,140€    41,880€    49,006€    

Depreciações -€          18,965€    18,965€    18,965€    310€        310€        257€        257€        257€         

Sub-total -€          7,097€      12,124€    17,451€    23,059€    29,065€    35,397€    42,137€    49,263€    

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total (92,590)€   7,097€      12,124€    17,451€    23,059€    29,065€    35,397€    42,137€    83,567€    

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total (92,590)€   (85,493)€   (73,369)€   (55,919)€   (32,860)€   (3,795)€     31,603€    73,740€    157,307€   

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total Atualizado (92,590)€   6,593€      10,464€    13,993€    17,178€    20,115€    22,759€    25,170€    46,375€    

Cash Flow Total Atualizado

Anos de Exploração

Anos de Exploração

Cash Flow Acumulado

Anos de Exploração

Cash Flow Total

Anos de Exploração

Cash Flow de Investimento

Cash Flow de Exploração

Anos de Exploração

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Indicadores Económicos

Taxa de crescimento do negócio - - 4.51% 4.50% 4.48% 4.51% 4.50% 4.52% 4.51%

Rentabilidade líquida sobre o rédito - -6.57% -3.62% -0.77% 10.73% 10.01% 11.71% 13.35% 14.95%

Indicadores Económico-financeiros

Return on investment - -10.79% -6.97% -1.66% 24.64% 19.17% 18.74% 18.63% 18.22%

Rendibilidade do ativo - -11% -7% -2% 25% 26% 25% 25% 24%

Rotação do ativo - 164% 192% 216% 230% 191% 160% 140% 122%

Rendibilidade dos capitais próprios - -12% -7% -2% 20% 16% 16% 16% 16%

Indicadores Económico-Financeiros

Anos de Exploração
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6.3.5 VAL, TIR e PRI 

Neste ponto vai-se apresentar os valores críticos para a avaliação deste projeto. 

VAL – Valor Atual Líquido 

O valor encontrado para o VAL foi de 70.057€. Não sendo um valor de dimensão excecional em termos 

absolutos é claramente positivo, em particular quando enquadrado em todos os pressupostos 

assumidos. Desta forma está cumprido o critério de aceitação baseado no VAL e considera-se que 

dentro do cenário médio estabelecido o modelo de negócio a implementar é viável.   

TIR – Taxa interna de rendibilidade 

O resultado foi de 19%. Quando comparada com a taxa de atualização obtida (7,64%) a TIR é 

claramente superior, estando acima do dobro da taxa de atualização. Mesmo comparando com as 

taxas de atualização simuladas no ponto 5.1.8, apenas fica abaixo da correspondente à empresa 

SunPower Corporation (beta de 2.14 e taxa de atualização de 22,61%). Assim considera-se também 

cumprido o critério de aceitação com base na TIR.  

PRI – Período de Recuperação do Investimento 

O valor encontrado para o período de recuperação do investimento foi de 5 anos e 39 dias. Um valor 

considerado alto. Considera-se que está relacionado com o fato de a taxa de crescimento do negócio 

aplicada no simulador ser constante associado a um número de clientes iniciais muito próximo do ponto 

crítico de vendas em termos de número de clientes. Ainda assim está dentro do período de exploração 

definido, não deixando de ser um indicador que prejudica a aceitação do projeto. 

6.4 Resultados do Simulador 

De seguida apresenta-se uma série de resultados obtidos no simulador com os parâmetros fixos no 

cenário médio referido anteriormente. 

6.4.1 Vendas em Balanço 

Apresentam-se de seguida nas Figuras 35 e 36 as vendas brutas e líquidas referentes ao cenário 

médio definido. Verifica-se que o crescimento das vendas brutas é resultado da taxa de crescimento 

de negócio aplicada. Destaca-se também que a nível da Margem de Vendas, ou seja o valor que entra 

para o modelo financeiro, se encontra no ano 1 superior ao ponto crítico de vendas, tanto em termos 

totais como líquido de IVA. 

 

Figura 35 – Vendas brutas das vendas em balanço. Cenário médio 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Balanços

Venda Líquida -€       903,240 €    943,951 €    986,461 €    1,030,683 €  1,077,202 €  1,125,672 €  1,176,499 €  1,229,588 €  

IVA -€       207,745 €    217,109 €    226,886 €    237,057 €    247,757 €    258,905 €    270,595 €    282,805 €    

Total -€       1,110,986 €  1,161,060 €  1,213,347 €  1,267,740 €  1,324,959 €  1,384,577 €  1,447,094 €  1,512,393 €  

Vendas Brutas

Anos de Exploração
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Figura 36 – Vendas líquidas das vendas em balanço. Cenário médio 

 

6.4.2 Vendas Totais e Faturas Elétricas 

Neste ponto apresentam-se os valores obtidos para as vendas totais e para as faturas elétricas. Em 

termos da análise das vendas totais e à semelhança do ponto anterior verifica-se que o crescimento 

nas vendas brutas está associado à taxa de crescimento definida para o modelo de negócio. A margem 

de vendas aqui apresentada serve apenas como comparação com os valores obtidos no ponto anterior 

uma vez que não se considera as vendas totais no âmbito do modelo financeiro. 

 

Figura 37 – Vendas brutas das vendas totais. Cenário médio 

 

Figura 38 – Vendas líquidas das vendas totais. Cenário médio 

 

Os resultados obtidos para ambos os perfis nos tarifários da EDP e Endesa foram os seguintes (Figura 

39): 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Balanços

Venda Líquida -€      180,648 €    188,790 €    197,292 €    206,137 €    215,440 €    225,134 €    235,300 €    245,918 €    

IVA -€      41,549 €      43,422 €      45,377 €      47,411 €      49,551 €      51,781 €      54,119 €      56,561 €      

Total -€      222,197 €    232,212 €    242,669 €    253,548 €    264,992 €    276,915 €    289,419 €    302,479 €    

Margem de Vendas

Anos de Exploração

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Venda Total

Venda Líquida -€       1,206,287 €  1,260,051 €  1,316,797 €  1,375,827 €  1,441,072 €  1,502,625 €  1,570,473 €  1,727,726 €  

IVA -€       277,446 €    289,812 €    302,863 €    316,440 €    331,447 €    345,604 €    361,209 €    377,508 €    

Total -€       1,483,733 €  1,549,863 €  1,619,660 €  1,692,267 €  1,772,519 €  1,848,229 €  1,931,682 €  2,105,234 €  

Vendas Brutas

Anos de Exploração

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Venda Total

Venda Líquida -€       241,257 €    252,010 €    263,359 €    275,165 €    288,214 €    300,525 €    314,095 €    345,545 €    

IVA -€       55,489 €      57,962 €      60,573 €      63,288 €      66,289 €      69,121 €      72,242 €      75,502 €      

Total -€       296,747 €    309,973 €    323,932 €    338,453 €    354,504 €    369,646 €    386,336 €    421,047 €    

Margem de Vendas

Anos de Exploração
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Figura 39 – Resultados das faturas individuais do Perfil A e Perfil B. Tarifa EDP e Endesa 

Para consultar a tabela completa a que se referem os resultados obtidos pode ser consultado o Anexo 

8. 

Como era expectável a fatura do perfil A é sempre superior à do perfil B devido à questão dos balanços 

energéticos. Em termos de empresas, vai-se comparar os mesmos perfis de empresas diferentes. No 

caso do perfil A verificamos que a fatura da EDP é sempre superior à da Endesa, embora a diferença 

tenda a encurtar com o tempo, sendo expetável que num horizonte temporal maior a situação se 

inverta. Enquanto no perfil B a comparação evolui de forma semelhante com a diferença a residir no 

fato de a partir do ano 5 a fatura da Endesa para o perfil B passar a ser a mais cara. Tendo em conta 

que todas as evoluções são lineares, as tendências apontadas continuariam indefinidamente no tempo. 
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Figura 40 – Comparação das vendas totais líquidas com as faturas EDP e Endesa 

 

Analisando a Figura 40, verifica-se uma grande diferença entre as vendas totais realizadas no mercado 

e as faturas elétricas associadas ao conjunto dos clientes. Não sendo o objeto de estudo deste importa 

ainda assim discutir um eventual modelo de negócio em que a relação com o cliente fosse a de assumir 

na totalidade a fatura de um cliente (produção sistema fotovoltaico + consumo elétrico). Este modelo 

alternativo de contratualização com o cliente e de posicionamento no mercado (comercializador) 

começaria com um défice claro na relação produção/consumo e portanto a questão principal residiria 

na hipótese de a empresa alternativa conseguir mais-valias suficientes na compra e venda de energia 

de forma a ser competitiva com os restantes agentes de mercado. 

Em termos de comparação EDP/Endesa verifica-se que durante a quase totalidade do período de 

exploração a fatura da Endesa é mais favorável ao modelo de negócio alternativo com exceção do ano 

8. A taxa de crescimento das tarifas aplicada (3%) foi a mesma para as duas empresas. 

Como foi referido anteriormente esta hipótese teórica está fora do âmbito da tese e fica para sugestões 

futuras a explorar.  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Venda Total Líquida € 1,206,287 € 1,260,051 € 1,316,797 € 1,375,827 € 1,441,072 € 1,502,625 € 1,570,473 € 1,727,726 

EDP € 3,661,602 € 3,922,308 € 4,168,366 € 4,429,732 € 4,709,099 € 5,007,406 € 5,325,645 € 5,664,852 

Endesa € 3,507,960 € 3,757,727 € 4,024,639 € 4,309,660 € 4,615,681 € 4,943,930 € 5,295,699 € 5,672,341 

Diferença EDP € (2,455,314) € (2,662,256) € (2,851,569) € (3,053,906) € (3,268,026) € (3,504,781) € (3,755,172) € (3,937,126)

Diferença Endesa € (2,301,673) € (2,497,676) € (2,707,842) € (2,933,834) € (3,174,609) € (3,441,305) € (3,725,226) € (3,944,616)

€ (6,000,000)

€ (4,000,000)

€ (2,000,000)

€ -

€ 2,000,000 

€ 4,000,000 

€ 6,000,000 

€ 8,000,000 

Venda Total Líquida EDP Endesa Diferença EDP Diferença Endesa
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6.5 Análise de Sensibilidade 

Neste ponto irão realizar-se um conjunto de análises de sensibilidade de forma a perceber melhor 

como os parâmetros escolhidos afetam os critérios de aceitação do projeto com destaque para a 

comparação com o VAL. Como referência, os pontos que se encontram a vermelho representam o 

cenário médio. 

6.5.1 Taxa de Atualização 

Na figura 41 pode observar-se a evolução do VAL com a variação da taxa de atualização. Verifica-se 

que o VAL nunca se anula para o intervalo escolhido. Em termos absolutos os valores correspondentes 

à taxa de atualização não são excelentes mas registam sempre valores positivos. 

 

Figura 41 – Análise de sensibilidade à taxa de atualização 

 

Destes resultados podemos concluir que a taxa de atualização apresenta uma forte robustez a 

variações acima da taxa de atualização do cenário médio. Desta forma, tendo em conta este parâmetro 

reforçasse a sugestão de aceitar o projeto. 
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6.5.2 Remuneração do quadro de pessoal 

Apresenta-se de seguida na Figura 42 os resultados referentes à variação da remuneração inicial de 

base dos colaboradores da empresa. Escolheu-se passos incrementais de 2%. 

 

 

Figura 42 – Análise de sensibilidade à taxa de remuneração do quadro de pessoal 

 

Como é possível observar, a partir dos 10% o VAL passa a ser negativo. Usando a função Goal Seek 

do Excel determinou-se que o valor para o qual o VAL se anula é 8,41% e portanto pode ser 

considerado como o teto máximo salarial para a estrutura deste projeto de forma a ser aceite. Este 

resultado indica que a estrutura escolhida é extremamente sensível a aumentos de gastos com 

remuneração base e consequentemente é também sensível ao aumento do número de colaboradores. 

Tendo isto em consideração considera-se que este parâmetro quando sujeito a uma análise de 

sensibilidade funciona em prejuízo da aceitação do projeto. Em particular porque desde o início se 

escolheu uma estrutura reduzida para o volume de trabalho requerido de um modelo de negócios deste 

tipo. 

6.5.3 Número de clientes 

Na figura 43 apresenta-se os resultados obtidos para a análise de sensibilidade ao número de clientes. 

De referir que cada valor apresentado representa a variação do número de clientes de um perfil 

mantendo o outro fixo em 2100 clientes. 

Tendo isto em consideração, ao analisar a figura observa-se que para ambos os perfis, valores abaixo 

dos 1900 clientes implicam um VAL negativo. O que constitui um valor mínimo a atingir para o número 

de clientes demasiado alto e um forte prejuízo em termos valoração do modelo de negócio. 
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Fazendo a comparação entre perfis, verifica-se que o Perfil B é mais preponderante tanto em termos 

de perda de clientes como aumento. Ou seja, é mais castigador para o VAL em variações negativas e 

é mais recompensador para o VAL em variações positivas. 

 

Figura 43 – Análise de sensibilidade ao número de clientes 

 

6.5.4 Taxa de crescimento do negócio 

Na figura 44 podemos observar a análise de sensibilidade à taxa de crescimento do negócio. Os 

valores encontrados são em linha com os obtidos no ponto anterior tendo em consideração que existe 

uma relação de dependência entre a taxa de crescimento do negócio e o número de clientes como 

referido no ponto 6.3.1. Em valor absoluto o resultado obtido para o mínimo da taxa de crescimento do 

negócio à volta dos 2% seria em condições normais aceitável e um fator de valorização de um modelo 

de negócio. No entanto, contextualizando com os parâmetros iniciais bastante exigentes em termos de 

clientes, considera-se que os resultados obtidos neste ponto prejudicam moderadamente a aceitação 

do modelo negócio. 
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Figura 44 – Análise de sensibilidade à taxa de crescimento do negócio 

 

6.5.5 Margem de segurança  

Neste ponto discute-se a análise sensibilidade realizada à margem de segurança. Na Figura 45 pode 

observar-se que o VAL só se anula para valores próximos dos 10%. Tendo em conta o risco de não 

entrega de energia devido a más condições climatéricas ou a variações no consumo imprevistas, 

considera-se que o valor mínimo à volta dos 10% encontrado sendo bastante exigente está dentro do 

aceitável para modelar a incerteza associada ao risco de falhar os volumes negociados. 

 

Figura 45 – Análise de sensibilidade à margem de segurança 
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6.5.6 Comissão de Vendas 

Na figura 46 pode observar-se a análise de sensibilidade realizada à comissão de vendas. Não 

havendo um termo de comparação com o praticado por empresas semelhantes, considera-se que os 

valores observados nesta figura são favoráveis à aceitação do modelo de negócio, registando o valor 

mínimo de comissão à volta dos 12,5% para a anulação do VAL. 

 

Figura 46 – Análise de sensibilidade à comissão de vendas 
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Capítulo VII – Conclusões 

Pretendia-se com este estudo aferir da viabilidade económico-financeira de implementar uma empresa 

a operar no mercado diário de eletricidade ibérico como retalhista, fazendo a ponte entre os micro- 

produtores de eletricidade a partir de sistemas fotovoltaicos e o mercado de eletricidade. 

Este modelo de negócio parte da premissa que as tarifas legais para a remuneração da micro-geração 

não existem pelo fato de o preço tabelado se encontrar muito acima do preço médio do mercado diário 

do MIBEL o que torna impossível a competição com este ambiente concorrencial. É portanto um 

trabalho virado para condições legislativas futuras, sendo que se prevê a extinção destas tarifas num 

futuro a médio prazo.  

Olhando para o ambiente político e social envolvente considera-se que estão reunidas as condições 

ideais para o desenvolvimento da hipótese em estudo. A nível da União Europeia, com o grau de 

compromissos assumidos no que se refere às políticas ambientais, a pressão é enorme no sentido de 

potenciar projetos de desenvolvimento sustentável. Focando em Portugal, verifica-se um ambiente 

favorável, tendo conta as metas estabelecidas a nível governamental e sabendo que a rotatividade 

política não afeta as orientações a nível de filosofia ambiental uma vez que os dois partidos políticos 

que alternam no poder estão alinhados no que se refere às grandes linhas ambientais. 

 A nível da aceitação por parte dos potenciais clientes considera-se que existe uma crescente 

consciência coletiva e abertura para o investimento em tecnologias de base sustentável, das “green 

energies” usando um termo já de alcance global, e portanto pensa-se que o produto proposto é de fácil 

aceitação. A validação desta noção ficou fora do âmbito deste trabalho, mas será de interesse para 

futuros trabalhos semelhantes, a elaboração de um estudo de mercado capaz de aferir a sensibilidade 

do público-alvo para modelos de negócio semelhantes. 

Também a nível tecnológico o ambiente futuro tenderá a tornar-se mais competitivo com o 

aparecimento de baterias de armazenamento de energia mais poderosas que servem de produto 

substituto a este modelo de negócio. À data da realização deste projeto a eletricidade produzida a 

partir de sistemas fotovoltaicos é considerada uma fonte de energia não armazenável. Quer isto dizer 

que o fato de não ser armazenável implica que não está disponível para ser distribuída a qualquer 

momento. Daí os mercados de eletricidade surgirem como uma fonte de expedição. 

No entanto, o desenvolvimento tecnológico também pode funcionar a favor do modelo de negócio 

tendo em conta os melhoramentos que estão previstos ao nível da rede de distribuição elétrica com o 

desenvolvimento do conceito de smart grid, a proliferação de smart meters com custos de produção 

cada vez mais baixos, e os ganhos de eficiência dos sistemas fotovoltaicos que têm registado um 

crescimento sólido e sustentado ao longo dos anos. 

O modelo de negócio escolhido consiste em negociar no mercado de eletricidade o balanço energético 

entre a produção de eletricidade do sistema fotovoltaico do cliente e o consumo de eletricidade do 

mesmo. A opção por trabalhar com balanços traz aspetos positivos e negativos. Por um lado expomo-
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nos à variabilidade dos hábitos de consumo dos diversos clientes e por outro torna o serviço que se 

pretende vender mais comercializável porque é mais fácil convencer um cliente a ceder um balanço 

energético do que a produção total do seu sistema fotovoltaico. 

Os dados usados para modelar a questão dos consumos individuais dos clientes foram referentes a 

dois perfis de consumo distintos e que se pretendem caracterizadores da média dos consumidores 

nacionais. No entanto e em jeito de referência para trabalhos futuros, era interessante introduzir alguma 

variabilidade nos perfis arranjados, gerando incerteza, ou por outro lado usando uma base de dados 

mais alargada. 

Também ao nível dos preços de mercado usados, ocorre uma limitação semelhante ao exposto no 

parágrafo acima. A evolução dos preços de mercado foi indexada a uma taxa de crescimento fixa e 

constante e portanto não modela com fidelidade o comportamento volátil de um mercado de 

eletricidade.  

No desenvolvimento da hipótese foi necessário estabelecer uma série de pressupostos. De entre eles, 

os mais importantes estão localizados no simulador. Destaca-se então o fato de se assumir que todo 

o volume colocado no mercado é transacionado, não contabilizando portanto as situações em que o 

forecast do volume a colocar no mercado falha por razões climatéricas ou picos de consumo 

imprevistos. A introdução do parâmetro da margem de segurança surge como compensação de forma 

a considerar esta característica imponderável do negócio.  

O modelo financeiro surge como gerador de dados de aferição da viabilidade financeira do modelo de 

negócio e necessita da estimativa de vendas produzida pelo simulador. A construção do modelo seguiu 

normas standard para avaliação de projetos e pretende-se que funcione como uma ferramenta de 

suporte à análise da hipótese em estudo.  

Considerou-se também uma alternativa de modelo de negócio com um âmbito mais reduzido que 

consistia na venda do total da produção. Comparou-se este valor ao cálculo da fatura elétrica de cada 

perfil, sendo possível verificar um défice considerável. Sugere-se um estudo mais aprofundado deste 

modelo explorando a possibilidade de a empresa atuar como comercializador de eletricidade, tentando 

suprir o défice inicial com mais-valias efetuadas ao nível da compra e venda de energia. Um 

posicionamento de maior complexidade no âmbito do mercado de eletricidade uma vez que que para 

se constituir como agente comprador são necessárias garantias bancárias de elevado valor. 

Dos resultados obtidos tanto do simulador, como do modelo financeiro e da análise de sensibilidade 

importa referir e comentar os valores mais importantes. 

A partir da definição de um cenário médio encontrou-se o valor do VAL do projeto que se situou nos 

70.057€. Tendo em conta este valor e numa avaliação macroscópica da hipótese considera-se que o 

valor encontrado valida o modelo de negócio escolhido. Também a TIR, cujo valor calculado foi de 

19%, aponta no mesmo sentido de aceitação do projeto. 
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O período de recuperação do investimento, situado nos 5 anos e 39 dias, já apresenta reservas 

relativamente à atratividade do modelo de negócio. O mesmo acontece com o valor encontrado para 

o ponto crítico das vendas em termos de clientes (4.565 para o perfil A e 3.751 para o perfil B).  

Olhando para os resultados das diversas análises de sensibilidade efetuadas, verifica-se que o teste 

efetuado à taxa de atualização e à comissão de vendas confirma a validação do projeto. Por outro lado 

a análise de sensibilidade realizada à remuneração do quadro de pessoal, ao número de clientes e à 

margem de segurança levantam algumas reservas, sendo as mais relevantes relacionadas com a 

elevada exigência ao nível da estrutura de trabalho (número de colaboradores e remuneração) e com 

o número mínimo de clientes necessários para que o projeto seja viável. 
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Anexos 

Anexo 1 - Fornecedores de Energia Elétrica em Portugal 

Fornecedores Clientes 
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Anexo 2 – Pressupostos Técnicos, Económicos e Financeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Taxas

Taxa de inflação - 1.2% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%

IVA

Taxa normal 23%

Taxa intermédia 13%

Taxa reduzida 6%

IRC 25%

Segurança Social

Taxa de Segurança Social - entidade - colaboradores 23.75%

Taxa de Segurança Social - pessoal - colaboradores 11%

Taxa média de IRS 11%

Taxas de Depreciação

T1 33.3%

T2 20.0%

T3 12.5%

Outros

Dias úteis de trabalho num ano 238

Subsídio de Alimentação (€/dia) 6

Pressupostos Técnicos, Económicos e Financeiros

Anos de Exploração
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Anexo 3 – Orçamento de Investimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade Preço Unitário IVA Unitário IVA Total Total s/IVA Total

Activo Tangível

Desktops Admnistrativos 4 380€               87€             350€           1,170€         1,520€         

Computadores Mercado 2 1,733€             399€            797€           2,669€         3,466€         

Impressora multifunções 2 171€               39€             79€             263€            342€            

Workstations 6 100€               23€             138€           462€            600€            

Cadeiras das Workstations 6 38€                 9€               52€             176€            228€            

Mesa Sala Reuniões 1 172€               40€             40€             132€            172€            

Cadeiras Sala de reuniões 8 38€                 9€               70€             234€            304€            

Cestos de papeís 6 15€                 3€               21€             69€             90€             

Armários 6 213€               49€             294€           983€            1,277€         

Projector/ Tela 1 2,697€             620€            620€           2,077€         2,697€         

Total 5,557€             1,278€         2,460€        8,236€         10,696€       

Activo Intangível

Software Controlo 1 20,000€           4,600€         4,600€        15,400€       20,000€       

Imagem corporativa 1 15,000€           3,450€         3,450€        11,550€       15,000€       

Equipa de Angariação de clientes 1 30,000€           6,900€         6,900€        23,100€       30,000€       

Total 65,000€           14,950€       14,950€       50,050€       65,000€       

Orçamento Investimento
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Anexo 4 – Orçamento de Fornecimento de Serviços Externos 

 

 

 

(Continuação na próxima página) 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nº de meses 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Atualização anual - 1.2% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4%

Renda

Condomínio

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 15,275.71 €  15,489.57 €  15,706.42 €  15,926.31 €  16,149.28 €  16,375.37 €  16,604.63 €  16,837.09 €  

IVA 0 -  €           -  €           -  €           -  €           -  €           -  €           -  €           -  €           

Total + IVA 0 15,275.71 €  15,489.57 €  15,706.42 €  15,926.31 €  16,149.28 €  16,375.37 €  16,604.63 €  16,837.09 €  

Tarifa Fixa

Tarifa Variável

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 1,214.95 €   1,231.96 €   1,249.21 €   1,266.70 €   1,284.43 €   1,302.41 €   1,320.65 €   1,339.13 €   

IVA 0 279.44 €      283.35 €      287.32 €      291.34 €      295.42 €      299.55 €      303.75 €      308.00 €      

Total + IVA 0 1,494.39 €   1,515.31 €   1,536.52 €   1,558.04 €   1,579.85 €   1,601.97 €   1,624.39 €   1,647.13 €   

Rede Fixa + Internet

Rede  Móvel 

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 4,440.00 €   4,502.16 €   4,565.19 €   4,629.10 €   4,693.91 €   4,759.63 €   4,826.26 €   4,893.83 €   

IVA 0 1,021.20 €   1,035.50 €   1,049.99 €   1,064.69 €   1,079.60 €   1,094.71 €   1,110.04 €   1,125.58 €   

Total + IVA 0 5,461.20 €   5,537.66 €   5,615.18 €   5,693.80 €   5,773.51 €   5,854.34 €   5,936.30 €   6,019.41 €   

Tarifa tri-diária EDP

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 1,116€         1,132€         1,147€         1,164€         1,180€         1,196€         1,213€         1,230€         

IVA 0 257€            260€            264€            268€            271€            275€            279€            283€            

Total + IVA 0 1,373€         1,392€         1,411€         1,431€         1,451€         1,471€         1,492€         1,513€         

Empresa Contabilidade

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 6,000 €        6,084 €        6,169 €        6,256 €        6,343 €        6,432 €        6,522 €        6,613 €        

IVA 0 1,380 €        1,399 €        1,419 €        1,439 €        1,459 €        1,479 €        1,500 €        1,521 €        

Total + IVA 0 7,380 €        7,483 €        7,588 €        7,694 €        7,802 €        7,911 €        8,022 €        8,134 €        

500 €                           115 €                                615 €                                                     

Anos de Exploração

500 €                           23% 115 €                                615 €                                                     

Empresa Contabilidade

Valor Mensal s/ IVA IVA Aplicável Valor IVA Valor Mensal + IVA

93€                             21€                                   114€                                                      

Anos de Exploração

93€                             23% 21€                                   114€                                                      

Eletricidade

Valor Mensal s/ IVA IVA Aplicável Valor IVA Valor Mensal + IVA

370.00 €                      85.10 €                             455.10 €                                                 

Anos de Exploração

Comunicações

Valor Mensal s/ IVA IVA Aplicável Valor IVA Valor Mensal + IVA

25.00 €                        23% 5.75 €                               30.75 €                                                  

Água

Valor Mensal s/ IVA IVA Aplicável Valor IVA Valor Mensal + IVA

345.00 €                      23% 79.35 €                             424.35 €                                                 

101.25 €                      23.29 €                             124.53 €                                                 

Anos de Exploração

32.93 €                        23% 7.57 €                               40.50 €                                                  

68.32 €                        23% 15.71 €                             84.03 €                                                  

Orçamento de Fornecimentos e Serviços Externos

Anos de Exploração

Aluguer Escritório

Anos de Exploração

Valor Mensal s/ IVA

1,086.00 €                   

186.97 €                      

IVA Aplicável Valor IVA

0

0

-  €                                 

-  €                                 

Valor Mensal + IVA

1,086.00 €                                              

187.00 €                                                 

1,272.98 €                   -  €                                 1,273.00 €                                              
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Pack Mensal

Pack Anual

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 786 €           797 €           808 €           820 €           831 €           843 €           855 €           866 €           

IVA 0 181 €           183 €           186 €           189 €           191 €           194 €           197 €           199 €           

Total + IVA 0 967 €           980 €           994 €           1,008 €        1,022 €        1,037 €        1,051 €        1,066 €        

Empresa Limpeza

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 1,728€         1,752€         1,777€         1,802€         1,827€         1,852€         1,878€         1,905€         

IVA 0 397€            403€            409€            414€            420€            426€            432€            438€            

Total + IVA 0 2,125€         2,155€         2,185€         2,216€         2,247€         2,278€         2,310€         2,343€         

Office 365

Total

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 154€            156€            158€            160€            162€            165€            167€            169€            

IVA 0 35€             36€             36€             37€             37€             38€             38€             39€             

Total + IVA 0 189€            192€            194€            197€            200€            203€            205€            208€            

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Total sem IVA 0 30,714€       31,144€       31,580€       32,023€       32,471€       32,925€       33,386€       33,854€       

IVA 0 3,551€         3,601€         3,651€         3,702€         3,754€         3,807€         3,860€         3,914€         

Total + IVA 0 34,265€       34,745€       35,231€       35,725€       36,225€       36,732€       37,246€       37,768€       

Valor Mensal s/ IVA IVA Aplicável Valor IVA Valor Mensal + IVA

Licenças de Software

Anos de Exploração

Anos de Exploração

Agregado

13€                             23% 3€                                    16€                                                        

13€                             3€                                    16€                                                        

144€                            33€                                   177€                                                      

Anos de Exploração

144€                            23% 33€                                   177€                                                      

Empresa Limpeza

Valor Mensal s/ IVA IVA Aplicável Valor IVA Valor Mensal + IVA

66 €                            15 €                                  81 €                                                       

Anos de Exploração

48 €                            23% 11 €                                  59 €                                                       

17 €                            23% 4 €                                   21 €                                                       

Consumíveis

Valor Mensal s/ IVA IVA Aplicável Valor IVA Valor Mensal + IVA
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Anexo 5 – Orçamento de Pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Nº Meses 0 14 14 14 14 14 14 14 14

Aumento anual 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Quadro de Pessoal

Comerciais 0 2 2 2 2 2 2 2 2

Gestor 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Brokers credenciados 0 2 2 2 2 2 2 2 2

Secretariado 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 0 6 6 6 6 6 6 6 6

Remuneração Mensal Unitária

Comerciais 0 1,750€      1,785€      1,821€      1,857€      1,894€      1,932€      1,971€      2,010€      

Gestor 0 2,750€      2,805€      2,861€      2,918€      2,977€      3,036€      3,097€      3,159€      

Brokers credenciados 0 2,250€      2,295€      2,341€      2,388€      2,435€      2,484€      2,534€      2,585€      

Secretariado 0 1,000€      1,020€      1,040€      1,061€      1,082€      1,104€      1,126€      1,149€      

Total 0 7,750€      7,905€      8,063€      8,224€      8,389€      8,557€      8,728€      8,902€      

Remuneração Anual Total

Comerciais 0 24,500€    24,990€    25,490€    26,000€    26,520€    27,050€    27,591€    28,143€    

Gestor 0 38,500€    39,270€    40,055€    40,857€    41,674€    42,507€    43,357€    44,224€    

Brokers credenciados 0 31,500€    32,130€    32,773€    33,428€    34,097€    34,779€    35,474€    36,184€    

Secretariado 0 14,000€    14,280€    14,566€    14,857€    15,154€    15,457€    15,766€    16,082€    

Total de Remunerações 0 108,500€  110,670€  112,883€  115,141€  117,444€  119,793€  122,189€  124,632€  

Orçamento de Pessoal

Anos de Exploração

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Comerciais -€   24,500€    24,990€    25,490€    26,000€    26,520€    27,050€    27,591€    28,143€    

Gestor -€   38,500€    39,270€    40,055€    40,857€    41,674€    42,507€    43,357€    44,224€    

Brokers credenciados -€   31,500€    32,130€    32,773€    33,428€    34,097€    34,779€    35,474€    36,184€    

Secretariado -€   14,000€    14,280€    14,566€    14,857€    15,154€    15,457€    15,766€    16,082€    

Total das Remunerações -€   108,500€   110,670€   112,883€   115,141€   117,444€   119,793€   122,189€   124,632€   

Segurança Social (entidade patronal) -€   25,769€    26,284€    26,810€    27,346€    27,893€    28,451€    29,020€    29,600€    

Segurança social (trabalhador) -€   11,935€    12,174€    12,417€    12,666€    12,919€    13,177€    13,441€    13,710€    

IRS(retenção na fonte) -€   11,935€    12,174€    12,417€    12,666€    12,919€    13,177€    13,441€    13,710€    

Seguros obrigatórios acidente trabalho

Subsídio de Refeição -€   8,568€      8,568€      8,568€      8,568€      8,568€      8,568€      8,568€      8,568€      

Outros Encargos Sociais

Gastos totais -€   142,837€   145,522€   148,261€   151,055€   153,905€   156,812€   159,776€   162,801€   

Custos de Pessoal

Anos de Exploração



Análise de viabilidade de centrais de geração de eletricidade virtuais 

 

G 
 

Anexo 6 – Cálculos Auxiliares de Fornecimentos de Serviços 

Externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Mensal c/ IVA Valor Mensal s/IVA

36.26€                    29.48€                   

4.24€                      3.45€                     

73.43€                    32.93€                   

€/m3

1.4987€                  

0.1089€                  

0.6400€                  

0.0196€                  

0.0101€                  

2.2773€                  

Escritórios Aluguer CondomínioM2 Aluguer/M2 Cond/m2

E1 1,400€       230€       100€       14€             2.3€                        

E2 1,060€       188€       103€       10€             1.8€                        

E3 1,000€       171€       125€       8€               1.4€                        

E4 975€          142€       80€         12€             1.8€                        

E5 1,100€       233€       112€       10€             2.1€                        

10.86€    100

1.87€      

Nossa Senhora de Fátima

Oeiras e São julião da barra

Aluguer médio/ m2

Condomínio médio/ m2

Área pretendida(m2)

Total

Aluguer Escritório

Localização

Torres das Amoreiras

São Domingos de Benfica

Queluz de baixo

Saneamento Variável Consumo Mensal

Taxa recursos hídricos 30

EPAL

Saneamento Variável

Consumo de água

Tarifa Fixa
Quota do serviço - calibre contador 30 mm 

Saneamento Fixo (€/mês)

Total

Tarifa Variável

Consumo Mensal por Trabalhador

Preço da água 5

Adicional da autarquia



Análise de viabilidade de centrais de geração de eletricidade virtuais 

 

H 
 

Anexo 7 – Tabelas de suporte 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Vendas mercado interno -€         180,648€   188,790€   197,292€   206,137€   215,440€   225,134€   235,300€   245,918€   

IVA recebido -€         41,549€    43,422€    45,377€    47,411€    49,551€    51,781€    54,119€    56,561€    

Compras de I, MP e FSE

Imobilizado (Ativo Tangível + Intangível) 17,410€    -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          -€          

Matérias Primas

FSE -€         3,551€      3,601€      3,651€      3,702€      3,754€      3,807€      3,860€      3,914€      

IVA pago 17,410€    3,551€      3,601€      3,651€      3,702€      3,754€      3,807€      3,860€      3,914€      

Saldo de IVA (17,410)€   37,998€    39,821€    41,726€    43,709€    45,797€    47,974€    50,259€    52,647€    

IVA em dívida

IVA em dívida

Anos de Exploração

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Desktops Admnistrativos 1,170€    0 0 0 0 0 0 0 0

Computadores Mercado 2,669€    0 0 0 0 0 0 0 0

Impressora multifunções 263€       0 0 0 0 0 0 0 0

Workstations 462€       0 0 0 0 0 0 0 0

Cadeiras das Workstations 176€       0 0 0 0 0 0 0 0

Mesa Sala Reuniões 132€       0 0 0 0 0 0 0 0

Cadeiras Sala de reuniões 234€       0 0 0 0 0 0 0 0

Cestos de papeís 69€         0 0 0 0 0 0 0 0

Armários 983€       0 0 0 0 0 0 0 0

Projector/ Tela 2,077€    0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ativos Tangíveis 8,236€    0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Software Controlo 15,400€   0 0 0 0 0 0 0 0

Imagem corporativa 11,550€   0 0 0 0 0 0 0 0

Equipa Angariaçao Clientes 23,100€   0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ativos Intangíveis 50,050€   0 0 0 0 0 0 0 0

Taxa Depreciação 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Activos Tangíveis

Desktops Admnistrativos 33.3% 0 390€       390€       390€       -€      -€   -€   -€   -€   

Computadores Mercado 33.3% 0 890€       890€       890€       -€      -€   -€   -€   -€   

Impressora multifunções 20.0% 0 53€         53€         53€         53€       53€    -€   -€   -€   

Workstations 12.5% 0 58€         58€         58€         58€       58€    58€    58€    58€    

Cadeiras das Workstations 12.5% 0 22€         22€         22€         22€       22€    22€    22€    22€    

Mesa Sala Reuniões 12.5% 0 17€         17€         17€         17€       17€    17€    17€    17€    

Cadeiras Sala de reuniões 12.5% 0 29€         29€         29€         29€       29€    29€    29€    29€    

Cestos de papeís 12.5% 0 9€           9€           9€           9€         9€      9€      9€      9€      

Armários 12.5% 0 123€       123€       123€       123€     123€   123€   123€   123€   

Projector/ Tela 33.3% 0 692€       692€       692€       -€      -€   -€   -€   -€   

Total 2,282€    2,282€    2,282€    310€     310€   257€   257€   257€   

Ativo Fixo Tangível 8,236€    5,954€    3,672€    1,391€    1,081€   771€   514€   257€   (0)€     

Activos Intangíveis

Software Controlo 33.3% 5,133€    5,133€    5,133€    -€      -€   -€   -€   -€   

Imagem corporativa 33.3% 3,850€    3,850€    3,850€    -€      -€   -€   -€   -€   

Equpa de angariação de clientes 33.3% 7,700€    7,700€    7,700€    -€      -€   -€   -€   -€   

Total 16,683€   16,683€   16,683€   -€      -€   -€   -€   -€   

Activo Intangível 50,050€   33,367€   16,683€   (0)€          -€      -€   -€   -€   -€   

Activos Tangíveis

Depreciações

Anos de Exploração

Anos de Exploração

Activos Intangíveis

Anos de Exploração
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Anexo 8 – Cálculo das faturas elétricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Potência

10.35 kVA - 15.71€ 232 €           239 €           239 €            239 €            239 €           239 €           239 €           239 €           

Energia Ativa Perfil A

Verão

Horas de Ponta 0.1899€ 110 €           114 €           117 €            121 €            124 €           128 €           132 €           136 €           

Horas de Cheias 0.1515€ 196 €           202 €           208 €            214 €            220 €           227 €           234 €           241 €           

Horas de Vazio 0.0878€ 81 €            83 €            86 €              88 €              91 €            94 €            96 €            99 €            

Inverno

Horas de Ponta 0.1899€ 112 €           115 €           118 €            122 €            126 €           129 €           133 €           137 €           

Horas de Cheias 0.1515€ 231 €           238 €           245 €            252 €            260 €           268 €           276 €           284 €           

Horas de Vazio 0.0878€ 66 €            68 €            70 €              72 €              75 €            77 €            79 €            81 €            

Sub-Total Perfil A 1,028 €        1,058 €        1,083 €         1,108 €         1,134 €        1,161 €        1,189 €        1,217 €        

Energia Ativa Perfil B

Verão

Horas de Ponta 0.1899€ 77 €            80 €            82 €              84 €              87 €            90 €            92 €            95 €            

Horas de Cheias 0.1515€ 115 €           119 €           122 €            126 €            130 €           134 €           138 €           142 €           

Horas de Vazio 0.0878€ 88 €            91 €            93 €              96 €              99 €            102 €           105 €           108 €           

Inverno

Horas de Ponta 0.1899€ 49 €            51 €            53 €              54 €              56 €            57 €            59 €            61 €            

Horas de Cheias 0.1515€ 94 €            97 €            100 €            103 €            106 €           109 €           112 €           116 €           

Horas de Vazio 0.0878€ 60 €            62 €            64 €              66 €              68 €            70 €            72 €            74 €            

Sub-Total Perfil B 716 €           738 €           752 €            768 €            784 €           800 €           817 €           834 €           

Total Perfil A 2,157,896 €  2,311,539 €  2,459,456 €   2,616,715 €   2,784,933 €  2,964,694 €  3,156,613 €  3,361,337 €  

Total Perfil B 1,503,705 €  1,610,769 €  1,708,911 €   1,813,017 €   1,924,166 €  2,042,712 €  2,169,031 €  2,303,515 €  

Total Global 3,661,602 €  3,922,308 €  4,168,366 €   4,429,732 €   4,709,099 €  5,007,406 €  5,325,645 €  5,664,852 €  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Potência

10.35 kVA - 14.14€ 170 €           175 €           180 €            185 €            191 €           197 €           203 €           209 €           

Energia Ativa Perfil A

Horas de Ponta 0.1418€ 801 €           825 €           850 €            876 €            902 €           929 €           957 €           986 €           

Sub-Total Perfil A 971 €           1,000 €        1,030 €         1,061 €         1,093 €        1,126 €        1,159 €        1,194 €        

Energia Ativa Perfil B

Horas de Ponta 0.1418€ 530 €           546 €           562 €            579 €            596 €           614 €           633 €           651 €           

Sub-Total Perfil B 699 €           720 €           742 €            764 €            787 €           811 €           835 €           860 €           

Total Perfil A 2,039,218 €  2,184,410 €  2,339,569 €   2,505,255 €   2,683,149 €  2,873,964 €  3,078,451 €  3,297,398 €  

Total Perfil B 1,468,742 €  1,573,317 €  1,685,070 €   1,804,405 €   1,932,532 €  2,069,966 €  2,217,248 €  2,374,944 €  

Total Global 3,507,960 €  3,757,727 €  4,024,639 €   4,309,660 €   4,615,681 €  4,943,930 €  5,295,699 €  5,672,341 €  

Tarifa TARIFA ENDESA

Anos de Exploração

Tarifa TARIFA TRANSITÓRIA DE VENDA A CLIENTES FINAIS EM BTN (<=20,7 kVA e >2,3 kVA) EDP

Anos de Exploração


