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Resumo 
 

Com a extinção do modelo de monopólio regulado e com o fim de entidades verticalmente 

integradas, a liberalização do sector elétrico levou à abertura dos sectores de produção e 

comercialização, o que mudou drasticamente a maneira como a energia é transacionada. Esta 

mudança de paradigma levou à entrada de novas empresas nas actividades de produção e 

comercialização, aumentando a competitividade dos negócios e assegurando a liberdade de escolha 

dos comercializadores e consumidores (na escolha de comercializador). 

Enquanto que no mercado grossista a comercialização de electricidade pode ser realizada em 

mercados organizados ou através de contratação directa entre produtores e comercializadores (ou 

grandes consumidores) através do recurso a contratos bilaterais, no mercado retalhista os 

consumidores (por norma pequenos ou médios) podem sujeitar-se ao mercado regulado sendo-lhes 

aplicada a tarifa regulada, ou podem também eles recorrer à contratação bilateral. 

Embora a negociação de contratos bilaterais de energia seja tipicamente efectuada 

individualmente entre uma parte compradora e uma parte vendedora, existem estratégias para a 

criação de coligações de consumidores que lhes permitem partir para negociação com uma posição 

reforçada, dado o volume de negócio que podem representar para o comercializador. Neste contexto, 

os capítulos iniciais da presente dissertação efectuam a contextualização do tema, sendo 

posteriormente definida uma estratégia de negociação para um comercializador para fazer face ao perfil 

de consumo de um comprador e definido um modelo de negociação em equipa. 

No final, apresenta-se um caso de estudo que recorre a um simulador que utiliza Agentes 

Autónomos Computacionais para comprovar os benefícios do recurso a coligações de consumidores, 

fazendo uso de diferentes estratégias de negociação em equipa para o estabelecimento de um acordo 

com um comercializador de energia. O caso de estudo é baseado em dados reais de consumidores 

com um perfil comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Contratação Bilateral, Mercado Retalhista, Coligações de Consumidores, Agentes 

Autónomos Computacionais, Sistema Multi-Agente MANREM. 



viii 
 

  



ix 
 

Abstract 
 

With the extinction of the regulated monopoly model and with the end of vertically integrated 

entities, the liberalization of the electric sector led to the opening of the production and commercialization 

sectors which drastically changed the way energy is transacted. This shift in the paradigm led to the 

opportunity for new companies to enter into production and commercialization activities, thus increasing 

business competitiveness and ensuring a free choice of retailers (in the choice of producer) and 

consumers (in the choice of retailer). 

While in the wholesale market electricity can be traded on organized markets or through direct 

contracting between producers and retailers (or large consumers), in the retail market consumers 

(usually small or medium) can subject to the regulated market and the regulated tariff is applied to them 

or they may consider using bilateral contracts with their retailers. 

Although the negotiation of bilateral energy contracts is typically carried out individually between 

a buyer and a seller, there are strategies for creating consumers’ coalitions that allow them to trade with 

a stronger position given the “volume of business” they can represent for the retailers. In this sense, the 

chapters of the present dissertation contextualize the theme, and the subsequent chapters define a 

trading strategy for a retailer as well as a team negotiation model. 

In the end, a case study is presented that uses a multi-agent simulator system to investigate the 

benefits of the consumer coalitions and the application of different team negotiation strategies for the 

establishment of an agreement with an energy marketer. The case study considers real consumer data 

with a commercial profile. 
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Capítulo 1- Introdução 
 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo inicia-se com a descrição do contexto do trabalho realizado. De seguida, o capítulo 

descreve as motivações que levaram à realização do mesmo e os seus principais objectivos. Termina 

com a apresentação da organização da dissertação. 
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1.1- Enquadramento 

 

Não sendo obviamente um fenómeno exclusivo a Portugal, pois ocorreu em várias regiões do 

Mundo, nomeadamente no Reino Unido, França, Itália e Países Nórdicos entre outros, a liberalização 

do mercado energético, em particular na electricidade, tomou e toma um papel cada vez mais 

importante no sector eléctrico, tendo impacto em todo o negócio do sector desde a produção até ao 

consumidor. Embora com impacto no negócio do sector energético, em Portugal, a liberalização afecta 

apenas a produção e comercialização de energia, tendo-se mantido tanto o serviço de Transporte como 

o serviço de Distribuição, actividades de serviço público em regime regulado sobre a supervisão da 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). 

À semelhança de países como a Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca, que formam o 

mercado de energia Nordpool, Portugal e Espanha formam também uma estrutura Ibérica comum, em 

que transações de energia podem ser efectuadas em mercado grossista ou em mercado retalhista, 

tanto por produtores como por comercializadores, estrutura esta designada como Mercado Ibérico de 

Electricidade (MIBEL). É neste ambiente de mercado livre que cada consumidor, seja de grande ou 

pequeno porte, pode escolher o comercializador com quem negoceia e a quem adquire a sua energia. 

Muito embora esta mudança se tenha apresentado positiva, criando um mercado de energia 

competitivo, mais transparente e eficiente, os desafios colocados pela liberalização do mercado de 

eletricidade, tanto em Portugal como em qualquer outra parte em que este modelo exista, fazem com 

que os consumidores se tenham de consciencializar face às oportunidades disponíveis, obrigando os 

mesmos a tomarem um papel activo, com o intuito de escolher o comercializador que melhor satisfaça 

os seus objetivos. De igual modo, o fim de um modelo em que existia apenas um comercilizador único 

com todo o mercado abrangido por si, faz com que os comercializadores de energia elétrica dispostos 

a entrar no mercado se tenham de adaptar às características e necessidades dos consumidores, de 

maneira a ser possível bater a concorrência cada vez mais elevada. 

Com o aparecimento de um mercado de energia liberalizado, surgiram também diferentes 

mecanismos de transacções de energia, nomeadamente o mercado em bolsa (spot) e a contratação 

bilateral.  Um contrato bilateral é um acordo entre um comprador e um vendedor para a compra e venda 

de energia, direitos de capacidade de geração ou outro produto relacionado, dentro de termos 

previamente acordados, como volume, preço e período de tempo. No mercado retalhista, os 

consumidores podem escolher o seu comercializador de energia, aceitando pacotes tarifários por ele 

disponibilizados, ou em casos específicos, o consumidor pode tentar negociar o seu contrato de 

energia, nomeadamente os preços. Regra geral, no mercado retalhista, a capacidade de negociação 

de um comprador é diminuta, mas à semelhança de outros mercados, a dimensão da compra pode-se 

tornar num factor decisivo para a negociação com um comercializador. Neste sentido, a criação 

estratégica de coligações de consumidores, agregando desta maneira os seus consumos e objectivos 

e ainda a utilização dos protocolos de negociação em equipa adequados, podem levar a resultados 

bem sucedidos, num acordo com um comercializador. 

A presente dissertação estuda o processo negocial e os benefícios que o recurso a coligações 

pode trazer aos seus membros, nomeadamente através do estudo de estratégias de concessão 

baseadas no impacto do diagrama de carga da coligação com enfoque no volume, e ainda através do 
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estudo da aplicação de diferentes regras de decisão em equipa. Para suportar o estudo teórico 

apresentado nos capítulos seguintes, este trabalho termina com um caso de estudo prático de 

diferentes coligações e estratégias de negociação e a utilização de um simulador computacional de 

mercados de energia. 

 

1.2- Motivações 
 

A implementação e desenvolvimento de um mercado de energia verdadeiramente liberalizado, 

transparente e eficiente, levantou e levanta ainda nos dias de hoje desafios que necessitam de ser 

enfrentados, tanto ao nível do mercado grossista entre produtores e comercializados de energia (ou 

grandes consumidores), como ao nível do mercado retalhista entre comercializadores e pequenos (ou 

médios) consumidores. A complexidade deste sistema torna indispensável conhecer as suas 

interacções de maneira a ser possível encontrar soluções de melhoria para o mesmo ao nível técnico, 

económico, e não menos importante, ambiental. Pela sua génese, a liberalização introduziu competição 

nos mercados de energia e, portanto, levou à necessidade de tanto produtores, como 

comercializadores e consumidores finais se adaptarem a uma nova realidade, levantando a 

necessidade de adoptar estratégias mais elaboradas e eficazes. 

Embora ambos os mercados tenham características diferentes, a participação no mercado 

grossista faz-se, entre outras variáveis, através da previsão de consumo, o que envolve riscos 

financeiros para as partes envolvidas e tem implicações no mercado retalhista. É do interesse dos 

participantes em qualquer um destes mercados maximizarem os seus lucros e, portanto, utilzarem 

mecanismos de negociação que levem aos melhores resultados possíveis. Um destes mecanismos é 

o recurso a contratos bilaterais que, quando cautelosamente elaborados, salvaguardam os interesses 

dos participantes. A liberalização do mercado levou à necessidade da criação de planos de negócio e 

estratégias de negociação capazes de levar tanto vendedores como compradores a resultados 

eficientes. 

A primeira motivação deste trabalho consiste no recurso à negociação bilateral em mercados 

de energia multi-agente com participação activa dos consumidores como forma de dar resposta aos 

desafios levantados pela liberalização do sector eléctrico, nomeadamente a agentes retalhistas e 

consumidores. 

A segunda motivação remete à análise da formação de coligações por parte de consumidores 

de energia para a negociação de contratos em mercado retalhista. Uma participação activa e conjunta 

dos consumidores pode levar a uma redução dos custos do sistema. A agregação de consumos, 

características e objectivos por parte de consumidores de energia, assim como a adopção de 

estratégias de equipa eficazes e ainda a adopção de estratégias de negociação por parte do 

comercializador que tenham em conta estes factores, pode levar a um aumento da eficiência do 

mercado. 

A terceira motivação resume-se ao facto de existir uma necessidade crescente de desenvolver 

modelos computacionais capazes de simular condições reais de mercado e analisar as tomadas de 

decisões por parte dos participantes do mercado, de modo a fornecer aos intervenientes ferramentas 
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de apoio à decisão. Faz-se neste trabalho recurso à modelação desses intervenientes através de 

agentes autónomos computacionais, e analiza-se a interacção entre si num ambiente próprio (simulador 

multi-agente).  

 

1.3- Principais Objectivos 

 

 O trabalho desenvolvido nesta dissertação aborda concretamente os seguintes tópicos: 

 Estudo da dinâmica da contratação bilateral de energia, focando no recurso a coligações de 

consumidores para a negociação de preços em mercado retalhista 

 Adopção do modelo de negociação desenvolvido em (Lopes, Mamede, Novais, & Coelho, 

2002) e (Lopes, Mamede, & Novais, 2005)  e estendido em (Lopes & Coelho, 2010 a), (Lopes 

& Coelho, 2012), (Lopes, Algarvio, & Coelho, 2013 a) e (Lopes, Ilco, & Sousa, 2013 b). 

Extensão do modelo da negociação bilateral para a adopção de uma nova função de concessão 

de forma a avaliar o desempenho negocial recorrendo a coligações com diferentes diagramas 

de carga. 

 Análise do comportamento negocial de uma coligação recorrendo à utilização de diferentes 

regras de decisão em equipa. 

 Adaptação de um simulador multi-agente já existente, de maneira a permitir a negociação para 

um período tarifário adequado a este trabalho, assim como facilitar a incorporação da nova 

função de concessão acima mencionada. 

 Estudo detalhado de vários casos práticos referentes ao mercado retalhista, envolvendo a 

negociação de um contrato bilateral entre um comercializador e uma coligação que envolve 

entre dois até cinco elementos, anónimos, mas representados por diagramas de carga reais de 

consumidores do tipo comercial. 

 

1.4- Contribuições 
 

O projecto MAN-REM – Negociação Multi-agente e Gestão de Risco em Mercados de Energia 

Eléctrica1, que envolve um simulador para mercados de electricidade, serve de plataforma para o 

desenvolvimento de diferentes trabalhos efectuados no âmbido dos mercados de energia, dos quais 

este é um deles. O simulador permite aos participantes no mercado negociarem contratos bilaterais e 

saírem de contratos através do pagamento de penalizações, gerirem eficientemente o risco através de 

transacções em mercados de bolsa (spot), de futuros e a prazo, entrarem em coligações para poderem 

usufruir de melhores posições negociais e assim assegurarem melhores tarifas, e gerirem 

eficientemente a participação activa dos consumidores na comercialização bilateral de energia, através 

do uso de estratégias que modelem tarifas de preço dinâmicos. 

 

                                                      
1 Trabalho realizado no âmbito do projecto MAN-REM (FCOMP-01-0124-FEDER-020397), financiado pelo FEDER 

através do programa COMPETE- Programa Operacional Temático Factores de Competitividade, e pela FCT- 
Fundação para a Ciência e Tecnologia 
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A presente dissertação apresenta várias contribuições onde se dá principal relevância às seguintes: 

 Estudo da aplicação da modalidade de contratação bilateral através de contratos forward na 

negociação de contratos de energia por parte de coligações de consumidores. O trabalho 

desenvolvido foi feito no sentido de aprofundar o conhecimento sobre os benefícios deste 

mecanismo de mercado para coligações com diferentes características e métodos de 

abordagem à negociação, com particular destaque para a realidade portuguesa. 

 Desenvolvimento de uma estratégia de negociação para comercializadores com enfoque nas 

características de consumo de energia do cliente, nomeadamente no volume de energia e 

distribuição da carga ao longo do tempo, aproximando o simulador da realidade, onde estes 

são dois factores preponderantes para os participantes no mercado 

 Análise do desempenho em negociação de diferentes estratégias de equipa e adequação 

dessas mesmas estratégias a coligações com diferentes características e objectivos. 

 Desenvolvimento de casos de estudo práticos com recurso a dados de consumidores reais 

nacionais com o perfil de clientes comerciais que permitem testar a agregação de diferentes 

equipas reais e assim permitem comparar o desempenho deste tipo de negociação com 

consequente análise e critica dos resultados e benefícios para as partes envolvidas na 

negociação. 

 

 

1.5- Organização 
 

No Capítulo 2 é feito o enquadramento da liberalização do sector eléctrico em Portugal, onde 

é descrito todo o processo que levou ao seu sucesso. Neste capítulo são descritos os modelos 

organizacionais do sector eléctrico, seguido-se uma descrição do mercado eléctrico português, sendo 

abordadas as principais entidades deste sistema. È feita ainda neste capítulo uma introdução à 

contratação bilateral de energia, a carga histórica da sua importância e ainda um enquandramento na 

realidade portuguesa. São também abordados os temas da transacção de energia, sendo feita uma 

breve descrição de diferentes modelos de mercado, como o diário, intradiário e de futuros. O capítulo 

encerra com a descrição das principais características de agentes autónomos (de software) e de 

sistemas multi-agente, sendo também feita uma referência ao trabalho existente nesta área 

O Capítulo 3 aborda o tema da negociação, sendo mostradas as principais características desta 

interação. É apresentado o modelo de negociação adoptado e que serve de base teórica para a 

implementação da contratação bilateral no simulador. É apresentado o protocolo de ofertas alternadas, 

a ser utilizado pelos agentes e é neste capítulo que é fundamentado e desenvolvido o factor de 

concessão de um comercializador de energia que sustenta o recurso a coligações de consumidores.  

O Capítulo 4 detalha a lógica para a agregação de consumidores de energia para negociação 

de um contrato. Neste capítulo é apresentada uma abordagem para a construção de equipas de 

negociação, o modelo de negociação bilateral de energia em equipa e são ainda abordados os 
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protocolos de negociação em equipa, cuja adequação e propósito que são mais tarde avaliados através 

dos casos de estudo práticos do Capítulo 5. 

O Capítulo 5 é então dedicado aos casos de estudo. O capítulo começa com a descrição do 

simulador utilizado na simulação através da apresentação da interface gráfica, recorrendo à descrição 

do conjunto de janelas existentes, que permitem ao utilizador escolher os termos da negociação 

bilateral. São então apresentados os pressupostos usados a nível de preços e de perfis de consumo 

de energia. O capítulo encerra com a apresentação, análise e discussão dos resultados obtidos nos 

casos de estudo, que envolve trinta e duas negociações, distinguido-se entre entre si ao nível de 

período do ano, coligação e protocolo de negociação em equipa utilizado. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões da presente dissertação, sendo realizada uma síntese 

de resultados e apresentadas algumas propostas que poderão ser alvo de trabalho futuro. 
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Capítulo 2- Estado da Arte: 

Sector Eléctrico, Mercados de 

Energia e Sistemas Multi-Agente 

 

 

 

 

 

 

Para que se perceba o enquadramento do presente trabalho, é necessário explorar a estrutura e 

método de funcionamnto do sector eléctrico, assim como das ferramentas utilizadas para o modelar. 

Como tal, será feita uma descrição sucinta da evolução do sector eléctrico até aos dias de hoje, com 

discussão da situação actual em Portugal. Será descrito o tema da contratação bilateral. Por fim, será 

descrito como se podem modelar os participantes no mercado eléctrico através de agentes autónomos 

de software e será feita uma contextualização da situação actual na área da simulação do mercado de 

electricidade. 
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2.1- Organização do Sector Eléctrico 

2.1.1- Contexto Histórico 

 

Desde há muito que a electricidade se tornou um bem essencial, indispensável para a vida da 

maior parte da população mundial (a electricidade chegava em 2016 a 85% da população mundial), 

tendo a implementação das suas estruturas de produção, transporte e distribuição ficado a cargo dos 

governos nacionais, através de empresas concessionárias monopolistas, tradicionalmente públicas 

(Pereira, 2004). 

Assim sendo, a indústria eléctrica foi dominada ao longo do tempo por grandes companhias 

que detinham autoridade e autonomia sobre todas as actividades inerentes a esta indústria: geração, 

transmissão, distribuição e comercialização. Nos Sistemas de Energia Eléctrica (SEE), estas empresas 

eram frequentemente classificadas como empresas verticalmente integradas. Neste tipo de estrutura, 

uma empresa lida com todo o processo, desde a geração de energia até à sua comercialização. Estas 

empresas são os únicos fornecedores deste serviço nas suas regiões e como tal são obrigadas a fazer 

chegar energia a toda a região. 

Em empresas verticalmente integradas, torna-se complicado determinar o custo proveniente 

de cada um dos serviços (geração, transporte e distribuição), pelo que é cobrado aos consumidores 

uma tarifa média, regulada, baseada nos custos agregados num determinado período. Como referido, 

no início da indústria eléctrica, o favorecimento por parte dos governos para o domínio de empresas 

verticalmente integradas, levou a que os mercados de energia se transformassem em monopólios 

regulados devido a motivos bem definidos (NPTEL, 2009): 

 O capital necessário para a criação de infraestruturas com a magnitude exigida pelos SEE era 

bastante elevado, pelo que era imperativo arranjar uma maneira livre de risco para atrair 

financiamento. Um monopólio natural e, portanto, uma minimização do risco, assegurava que 

as empresas se podiam focar no bom funcionamento dos seus sistemas sem medo de 

competição. 

 A regulação vinha garantir que a existência de um monopólio não se traduzia numa exploração 

dos consumidores através das tarifas aplicadas. 

 

 Já antes, mas fortemente no decorrer dos anos 90, e à semelhança de outros sectores, como 

as telecomunicações, o gás e os transportes aéreos (entre outros), as companhias do sector eléctrico 

foram a nível mundial obrigadas a uma restruturação do seu método de operação e plano de negócios. 

Esta alteração não veio por livre vontade, mas antes por influência de factores externos nomeadamente 

a evolução da tecnologia, tanto ao nível computacional como de materiais. 

            Tradicionalmente, os sistemas do sector eléctrico evoluíram numa economia de escala devido 

à geração da energia. Grandes produtores conseguiam custos de produção na ordem de quase metade 

dos custos de produção de pequenos produtores, o que criava uma grande vantagem económica. A 

evolução da tecnologia repercutiu-se num aumento de eficiência de pequenos grupos geradores, como 

os utilizados em centrais a gás, de ciclo combinado e hídricas, o que provocou uma alteração na escala 
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da economia. O avanço dos materiais de construção e produção permitiu o fabrico de maquinaria mais 

simples e mais barata, e o avanço dos sistemas de controlo e comunicações permitu a criação de 

centrais com uma redução acentuada de pessoal de campo reduzindo assim os custos de produção. 

Todos estes factores levaram à necessidade de uma restruturação do sector, restruturação essa 

denominada como liberalização. 

 

2.1.2 – Restruturação  

 

A electricidade é gerada em centros produtores (de origem centralizada ou descentralizada), 

transmitida através de redes de transporte até múltiplas subestações e tipicamente distribuída em 

média e baixa tensão pelos consumidores finais (embora existam clientes alimentados em alta tensão). 

Desde o aparecimento da indústria eléctrica, as empresas responsáveis pela geração, transmissão e 

distribuição de energia estavam montadas em estruturas verticalmente integradas e funcionavam em 

regime de monopólio regulado, estando em Portugal a produção, distribuição e comercialização a cargo 

da Energias de Portugal (EDP), e a transmissão a cargo da Rede Eléctrica Nacional (REN). 

Previamente à reestruturação do mercado de electricidade, todas as relações comerciais que se 

estabeleciam, desde a produção até à sua venda, eram contratualizadas e aprovadas por uma entidade 

reguladora, em Portugal, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Os preços de venda 

aos clientes finais eram fixados de modo a obter um volume financeiro que satisfizesse as obrigações 

provenientes da regulação (Santana, 2003). 

A liberalização chegou com o objetivo de aumentar a competitividade e assim melhorar os preços 

e a qualidade de serviço satisfazendo as necessidades dos clientes finais. Para atingir isto, a 

liberalização veio separar os serviços de geração e comercialização dos serviços de transporte e 

distribuição, serviços estes impossíveis de liberalizar devido a constrangimentos físicos e económicos. 

Esta reestruturação levou ao aparecimento de dois mercados, mercado grossista e mercado retalhista, 

deixando assim os consumidores de estarem obrigados a comprar energia a uma única entidade e 

passando a poder escolher os seus fornecedores. A Figura 2.1 demonstra a alteração sucedida. 

 

Figura 2.1  Alteração estrutura do Sistema Eléctrico de Energia 
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Apesar da entrada em mercado liberalizado, a regulação não se extinguiu por completo, 

mudando sim os contornos do seu espectro de actuação. A entidade reguladora passou a ter uma 

função de supervisão dos mercados, com o intuito de promover a eficiência e condições de 

concorrência transparente num mercado organizado e com características muito específicas, ainda 

muito concentrado tanto ao nível de produtores como comercializadores. Essencial para o bom 

funcionamento dos mercados, a supervisão visa contribuir para um aumento de confiança dos seus 

agentes, nomeadamente os consumidores, focando-se essencialmente no mercado grossista e na 

monitorização da formação dos preços, bem como nos comportamentos dos operadores dominantes e 

no seu racional estratégico no mercado, de modo a tentar compreender e evitar desvios a uma actuação 

concorrencial (ERSE, 2010). Como apresentado na Figura 2.1, o SEE é composto por uma série de 

entidades com características e propósitos bem definidos. 

Nos mercados organizados em Bolsa, o Operador de Mercado é a entidade responsável pelo 

funcionamento da Bolsa de energia eléctrica. É ele quem supervisiona o funcionamento da Bolsa, 

recebe as propostas de compra e venda, e define o preço da electricidade e as propostas aceites em 

cada período de negociação. Esta entidade tem de comunicar com o Operador de Sistema com o 

objectivo de analisar a viabilidade técnica da injecção na rede das quantidades de energia propostas. 

Se não se verificarem situações de congestionamento, as propostas são aceites e implementadas. 

Caso contrário, os Operadores de Sistema e Mercado interagem, de modo a evitar essa situação, tendo 

de ser alteradas as propostas de um ponto de vista de potência, temporal ou de ambos, tudo isto 

assente em critérios transparentes e bem definidos (Pereira, 2004). 

A função do Operador de Sistema passa por assegurar de forma ininterrupta os equilíbrios 

necessários ao adequado desempenho técnico do sistema elétrico a nível nacional. Esta tarefa implica 

o acompanhamento permanente de uma enorme quantidade de parâmetros (produções, consumos, 

estado dos equipamentos, indisponibilidades da rede, etc) de forma a assegurar a correta operação de 

todo o sistema, em condições de segurança e sempre com as convenientes margens de reserva..O 

Operador de Sistema deve funcionar de modo independente de qualquer outra entidade participante 

no mercado, sendo primordial garantir um acesso não discriminatório a todos os utilizadores do sistema 

de transporte, e detém ainda autoridade para gerir os recursos do sistema e para cortar cargas de 

forma a manter a segurança da rede, ou seja, é responsável por remover violações no transporte, 

equilibrar a oferta e a procura e manter aceitável a frequência do sistema (Pereira, 2004). 

Os produtores são as entidades responsáveis pela geração de energia e pela sua entrega às 

redes de transporte ou mesmo distribuição, como em muitos casos de produção descentralizada. São 

estes que de forma independente, ou em conjunto com outros produtores, fazem ofertas de venda 

através de mercados organizados ou através de contratos bilaterais físicos, tendo como objectivo 

satisfazer as necessidades energéticas dos consumidores, sempre com vista na maximização dos seus 

lucros. As entradas e saídas de serviço dos produtores estão dependentes das ordens do Operador de 

Sistema. Apesar desta ligação, os produtores, Operador de Sistema e Rede de Transporte são 

independentes, de modo a assegurar uma completa imparcialidade e um bom funcionamento do 

mercado livre e concorrencial (Azevedo, 2007). 
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A entidade concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) tem as obrigações e deveres 

associados à gestão técnica do sistema eléctrico nacional, nomeadamente a gestão do equilíbrio em 

tempo real entre a produção e consumo, a coordenação do funcionamento da RNT, incluindo a gestão 

das interligações e a coordenação das indisponibilidades da RNT. Faz também parte do papel do 

Operador da Rede de Transporte proceder ao planeamento e desenvolvimento da RNT de modo a 

garantir a satisfação das suas necessidades. 

O segmento de distribuição é caracterizado como o segmento do sector eléctrico dedicado à 

entrega de energia ao consumidor final. Como regra geral, o sistema de distribuição pode ser 

considerado como o conjunto de instalações e equipamentos eléctricos que operam, geralmente, em 

média e baixa tensão. Por motivos económicos e operacionais a actividade de distribuição mantém-se 

em funcionamento num regime de monopólio natural. 

Um comercializador é uma entidade com aprovação legal para vender electricidade. Com a 

liberalização do mercado eléctrico surgiram dois mercados e portanto, por consequência, existem dois 

tipos de comercializados. No mercado grossista, por norma os comercializadores são os próprios 

produtores de energia. Os retalhistas actuam no mercado retalhista, comprando energia no mercado 

grossista e vendendo a retalho aos consumidores finais. Não tendo capacidade de produção, o único 

objectivo de um retalhista é maximizar a sua rentabilidade financeira, comprando energia e outros 

serviços necessários para fornecer energia aos seus clientes. O sucesso do seu negócio está 

dependente de conseguir obter fornecimentos de energia a preços competitivos no mercado grossista 

e conseguir vender a energia a preços competitivos no mercado retalhista (Shahidehpour, Yamin, & Li, 

2002). 

Os consumidores são os utilizadores finais dos sistemas eléctricos e dependendo do seu 

padrão de consumo podem estar ligados à rede de distribuição (consumidores residenciais e 

comerciais) ou à rede de transporte (consumidores industriais). A liberalização trouxe, faseadamente, 

de acordo com os níveis de potência requisitados, a hipótese aos consumidores de escolherem o seu 

fornecedor e tipo de serviço mais adequado às suas necessidades. 

 

2.2 – Sector eléctrico Ibérico 

 

O início da liberalização dos mercados energéticos na Europa deu-se no Reino Unido em 1983 

quando foi estabelecida uma obrigação legal de aquisição de energia produzida por produtores 

independentes. Em 1990, fruto desta alteração, surgiu a criação do primeiro mercado grossista 

obrigatório. Em 1996, a Noruega e a Suécia, seguindo-se a Finlândia e a Dinamarca, formaram as 

quatro um novo mercado, o NordPool (Paiva, 2007). 

No final dos anos 90 chegava-se à conclusão que a tarefa de criar um Mercado Único de 

Energia Europeu era pouco viável, dada a variedade de soluções já existente entre alguns Estados 

Membros. Outro problema que afectava a Europa era a sua geografia, que não facilitava, e em alguns 

casos impossibilitava, a criação de interligação entre redes. Foi ponderando estes factos que em 1998 

começaram as conversações entre o governo português e o Governo espanhol para a implantação de 
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um novo mercado regional de electricidade, e que em Novembro de 2001 se celebrou o Protocolo de 

colaboração entre as Administrações espanhola e portuguesa para a criação do Mercado Ibérico de 

Electricidade. 

 

2.2.2 - MIBEL 

 

Tanto para Portugal como para Espanha, a criação do MIBEL não se limitou a uma medida de 

seguimento da linha política europeia, mas antes sim à criação de uma oportunidade real para os dois 

países e as suas economias, ainda mais para Portugal, um país sem condições para ter um mercado 

eléctrico isolado, tanto por motivos geográficos como de consumo. A criação do MIBEL teve como 

principais objectivos (OMIP, 2017 a): 

 Beneficiar os consumidores de electricidade da Península Ibérica 

 Criar uma estrutura para o funcionamento do mercado liberalizado 

 Criar um preço único de referência para os dois países. 

 Criar condições de igualdade e transparência para um acesso livre ao mercado 

 Promover a livre concorrência das empresas do sector eléctrico aumentando a eficiência 

económica das mesmas. 

 

O MIBEL, mais do que como mercado, funciona como um conceito multidisciplinar, com o intuito 

de tentar convergir três dimensões: física, económica e regulatória. Na dimensão física, o objectivo 

passa por ter uma melhor coordenação de procedimentos ao nível dos Operadores de Sistema dos 

dois países, assim como desenvolver e reforçar a capacidade de interligação entre as duas redes. Ao 

nível económico, o desafio passa por definir o modelo de mercado e o seu funcionamento, implicando 

isto por exemplo, a definição de remunerações e encargos dos agentes, implicações dos Custos de 

Transição (CTC) em Espanha, dos Custos para a Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) em 

Portugal e da retribuição da garantia de potência. Por fim, quanto à dimensão legal e regulatório, trata-

se de garantir a harmonização da legislação, das regras de operação dos sistemas e da desejável 

convergência tarifária. Com representação simétrica dos reguladores de energia e financeiros e com o 

objectivo de supervisionar este mercado, criou-se um órgão consultivo misto de regulação – o Conselho 

de Reguladores (Cruz, 2008). Em 2002 foi então concebido o Operador do Mercado Ibérico (OMI), com 

dois pólos: um pólo com o mercado à vista (mercado spot) a partir do operador já existente em Espanha 

– o OMIE- e um pólo orientado para o novo mercado a prazo em Portugal – o OMIP. 
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2.2.3 - OMIP 

 

O OMIP é a bolsa de derivados do MIBEL, que assegura a gestão do mercado conjuntamente com 

a OMIClear, sociedade constituída e detida totalmente pelo OMIP, a qual assegura as funções de 

Câmara de Compensação e Contraparte Central das operações realizadas no mercado. Os Objectivos 

principais do OMIP são (OMIP, 2017 b): 

 Contribuir para o desenvolvimento do mercado ibérico de electricidade 

 Promover preços de referência ibéricos 

 Disponibilizar instrumentos eficientes de gestão de risco 

 Superar algumas das limitações do Mercado OTC (“Over The Counter”) 

 

O OMIP oferece contratos totalmente standard, o que permite aos participantes beneficiar da 

liquidez e transparência do mercado, do anonimato na negociação, bem como da interposição da 

OMIClear enquanto Contraparte Central de todas as operações. 

 

2.2.4 - OMIE 

 

Como já foi referenciado, é ao OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía) que está 

entregue a gestão do mercado Ibérico spot de electricidade. Neste mercado realizam-se as transacções 

decorrentes da participação dos agentes nas sessões dos mercados diário e intradiário que agregam, 

numa lógica de market splitting, as zonas portuguesa e espanhola do MIBEL. 

A negociação no mercado diário efectua-se com base num leilão diário, com liquidação da 

energia em todas as horas do dia seguinte. Regra geral, forma-se assim um preço único para Espanha 

Figura 2.2 - MIBEL (Cruz, 2008) 
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e outro para Portugal, para cada hora do dia seguinte. A excepção à regra acontece quando a 

capacidade de interligação entre as redes dos dois países é excedida e, portanto, se torna insuficiente 

para assegurar os trânsitos de energia entre ambos. Assim sendo, para essas horas, os preços são 

diferentes, visto serem acrescidas de taxas de interligação. 

Complementarmente, existem várias sessões do mercado intradiário, subsequentes ao leilão 

do mercado diário, em que é possível aos agentes transaccionarem energia eléctrica para as várias 

horas do dia coberto por aquele mercado. O pagamento das operações ocorre de semana a semana, 

havendo obrigatoriedade à prestação de garantias. 

Os agentes que podem participar neste mercado em bolsa são os produtores, auto-produtores, 

comercializadores, representantes e consumidores qualificados e agentes externos (estatuto das 

entidades não residentes). Em 2004, as entidades autorizadas em Portugal passaram a poder actuar 

neste mercado spot, beneficiando de um reconhecimento automático e deixando assim de ser 

referenciados como agentes externos (OMIP, 2017 c). 

 

2.2.5 - OMIClear 

 

Constituída em 2004, a OMIClear desempenha as funções de câmara de compensação nas 

operações por si registadas, garantido o cumprimento das obrigações de ambas as partes (comprador 

e vendedor) e sendo assim essencial para agilizar o cumprimento dos objectivos e das metas de forma 

consistente com as actividades desenvolvidas.  Assim que registada uma operação, a OMIClear toma 

a posição de comprador e vendedor e procede à gestão das posições daí resultantes utilizando várias 

ferramentas de controlo de risco de modo a garantir a protecção de ambas as entidades no negócio, 

nomeadamente através do depósito e gestão de garantias (OMIP, 2017 d). 

 

2.3 – Modelos de mercado 
 

Desde o princípio da liberalização, países de todo o mundo tentaram diminuir a integração 

vertical e reorganizar a produção e comercialização de electricidade através de mercados. No sector 

eléctrico a competição pode ser estabelecida em diferentes patamares, visto a liberalização atingir 

diferentes actividades dentro do sector. Com o objectivo de diminuir os preços da electricidade, uma 

das principais questões da liberalização tem sido a de como organizar a negociação de energia no 

mercado grossista. Existem várias hipóteses para atender a essa questão. 

 

2.3.1 - Mercado Pool 

 

Um mercado pool (mercado em bolsa) facilita a competição entre produtores e o cálculo do 

preço da energia paga pelos compradores. Neste mercado, os preços de compra e quantidades de 
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energia a fornecer são na maioria dos casos fixados antes das transacções, através de um leilão 

competitivo com base na procura esperada. Numa pool com fixação do preço à priori, cada um dos 

agentes do mercado apresenta os valores de venda ou compras esperadas, indicando o preço e a 

quantidade de energia necessária para cada período do dia seguinte, por norma para cada hora das 

24 horas diárias. O Operador de Mercado faz então uma agregação das ofertas de compra e venda e 

em cada período são feitas as curvas de procura e oferta cuja intersecção decide o preço de mercado 

assim como a quantidade de energia a ser transacionada. O preço pago a todos os produtores é o 

preço do grupo gerador mais caro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 - Mercado Intradiário 

 

O mercado intradiário, como parte integrante do mercado de produção de energia eléctrica, 

tem por objectivo atender, mediante a apresentação de ofertas de venda e aquisição de energia 

eléctrica por parte dos agentes do mercado, os ajustes sobre o programa diário viável definitivo (OMIE). 

O Mercado Intradiário ocorre durante o dia ao contrário do mercado Pool, no qual as transações 

financeiras são concluídas no dia anterior à entrega física da energia. Os mercados intradiários são 

uma ferramenta importante para os participantes, visto darem a possibilidade de fazer um ajuste, 

comprando ou vendendo energia em défice ou em excesso devido a alterações de necessidades não 

espectáveis feitas depois do fecho do mercado diário, mas antes da real transacção física. 

 

2.3.3 - Mercados de futuros 

 

Um mercado eléctrico de futuros permite a negociação de contractos de electricidade para o 

futuro a preços especificados. Este mercado providencia uma plataforma a produtores e consumidores 

para acautelarem os seus riscos. No mercado diário (pool), são estabelecidos os preços da energia 

elétrica para cada hora do próximo dia; o mercado intradiário tem em conta os ajustamentos da 

Figura 2.3 - Oferta de preços em mercado assimétrico (ERSE, 2009) 
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produção e do consumo que se revelam necessários à operação do sistema ao longo do dia. As 

transações de eletricidade com prazos mais dilatados realizam-se no mercado de futuros (Garcia, 

Santana, & Verdelho, 2016). 

Para os produtores, o mercado de futuros fornece uma alternativa para a gestão de risco 

comercial e operacional como falhas dos seus centros produtores. Para os consumidores, este modelo 

atribui novas alternativas para a fixação de preços a longo prazo, podendo utilizar estes preços como 

uma ferramenta para aumentar a sua capacidade de negociação de outros contratos com retalhistas. 

Finalmente, este modelo pode ajudar potenciais novos agentes de mercado eléctrico a contornar 

algumas barreiras para entrar no mesmo, proporcionando a retalhistas independentes a opção de usar 

o mercado de futuros para fixar os preços dos contratos para os seus consumidores. Isto aumenta a 

competitividade do mercado retalhista e ajuda também a baixar os preços para os consumidores já 

existentes no mercado. 

 

2.4 – Contratação Bilateral de energia 
 

Os preços praticados nos mercados diários são altamente voláteis e, portanto, estão 

susceptíveis a oscilações bruscas, estando os intervenientes sujeitos a riscos significativos. Foi com o 

intuito de mitigar essa volatilidade que surgiram, primeiramente em mercado grossita, as transacções 

bilaterais. 

Um contrato bilateral não é mais do que um acordo entre duas partes para a aquisição de um 

produto, seja ele um bem ou um serviço. No caso de um mercado de energia, um contrato bilateral é 

então um acordo entre um comprador e um vendedor para a compra e venda de energia, direitos de 

capacidade de geração ou outro produto relacionado, tudo dentro de termos previamente acordados, 

como volume, preço e período de tempo. 

No mercado grossista, o estabelecimento dos preços praticados em contratos bilaterais vem 

da antecipação dos preços praticados nos mercados diários. Se os vendedores tiverem poder no 

mercado diário, este poder será reflectido no mercado de contractos bilaterais, tendo assim a dinâmica 

do mercado diário um grande impacto nos contratos bilaterais. Quanto maior for a quantidade de 

compradores a utilizar, menores são as oportunidades de venda nos mercados diários por parte dos 

produtores, limitando o seu poder de mercado e reprimindo os preços da pool, influenciando assim os 

preços das contratações bilaterais (Hausman, Hornby, & Smith, 2008). 

Refira-se que neste tipo de mercado, o contrato bilateral entre um (só) centro electroprodutor e 

um cliente não faz sentido, pois significa estar fisicamente no sistema em rede e ter um comportamento 

de sistema isolado. O comercializador só garante aos seus clientes um funcionamento com elevada 

garantia de fornecimento, se tiver à sua disposição produção suficiente para situações severas: avaria 

de equipamentos, seca prolongada e se for possível estabelecer, convenientemente, a manutenção 

programada. O modelo desregulado em análise favorece a criação ou a manutenção de grupos 

empresariais integrados e com uma certa dimensão crítica (Garcia, Santana, & Verdelho, 2016). 
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Posto isto, é de fácil entendimento que os contratos bilaterais são reconhecidamente, uma 

ferramenta crucial para o funcionamento de mercados de electricidade realmente competitivos. Este 

modelo de mercado é bastante flexível, mas, no entanto, o elevado custo de negociação e de 

estabelecimento dos contratos, e o risco de crédito, são algumas das suas desvantagens. Apresentam-

se aqui outras desvantagens (Paiva, 2007): 

 Não são compatíveis com um despacho optimizado realizado de forma centralizada, conforme 

é norma nos sistemas eléctricos tradicionais e em algumas bolsas (com as devidas alterações). 

 A transparência dos preços é diminuída se um número muito elevado de actores enveredar por 

esta modalidade, o que pode apontar, na fase de abertura do sector, para a limitação de 

contratos bilaterais, pelo menos para as empresas dominantes. 

 Podem reforçar o poder de mercado e consequentemente permitirem a manipulação dos 

preços dos participantes mais poderosos. Na verdade, os contratos bilaterais podem resultar 

numa forma implícita de integração vertical entre produtores e distribuidores/comercializadores, 

quando aquela tenha sido abolida no plano empresarial. 

 

No mercado retalhista, a grande fatia da contratação bilateral traduz-se em contratos "Over The 

Counter" (OTC). Num mercado OTC, os participantes do mercado trocam informação entre si através 

de vários modos de comunicação, tais como o telefone, o correio electrónico e os sistemas de 

negociação electrónica proprietários. Estas transacções envolvem pequenas quantidades de energia 

para serem entregues de acordo com um perfil padrão, ou seja, uma definição padronizada da 

quantidade de energia a entregar durante diferentes períodos do dia e da semana. Este tipo de contrato 

tem custos de transacção mais baixos e é usado pelos intervenientes para corrigir a sua posição quando 

o tempo de entrega se aproxima. Além disso, este tipo de contrato tem a desvantagem de ter um risco 

de crédito associado, pois não existindo um organismo que supervisione as operações de compra e 

venda, não existem garantias de que as condições dos contratos sejam cumpridas (Kirschen & Strbac, 

2004). 

 

2.5 – Califórnia, um exemplo de crise energética 
 

Com a chegada da liberalização dos mercados de energia a diferentes países e geografias, 

foram aplicados e testados diferentes tipos de modelos de mercado e diferentes enquadramentos 

legais, até se chegar à conclusão que a negociação energética não se deveria restringir aos mercados 

de bolsa. Um modelo de bolsa obrigatório, apesar de parecer mais transparente, não é infalível, sendo 

a crise energética no estado da Califórnia nos Estados Unidos da América, no início do século XXI, um 

exemplo. 

Durante quase um século, a indústria eléctrica da Califórnia foi organizada em volta de três 

empresas verticalmente integradas, que detinham o monopólio energético e operavam os serviços de 

geração, transporte e distribuição, satisfazendo as necessidades do consumo no estado. A regulação 

de fornecimentos de energia por empresas nos Estados Unidos estava a cargo de duas entidades, das 
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Public Utilities Commission (PUC) e da Federal Energy Regulatory Commission (FERC). As PUC 

regulavam os custos necessários para a prestação dos serviços já mencionados e dessa maneira 

calculava os preços praticados na venda a retalho. A FERC era responsável pela regulação do preço 

e outros termos e condições na venda grossista entre utilities, fazendo-o também com base nos custos 

de operação. Em 1993 a California Public Utilities Commission (CPUC) lançou uma revisão sobre a 

estrutura e performance da indústria eléctrica da Califórnia, motivada principalmente pela pressão de 

grandes consumidores acerca dos preços praticados, preços estes muito mais elevados que no resto 

do país, justificados por falhas do sistema verticalmente integrado existente. A opinião sobre a 

necessidade de existir uma reforma era consensual, e em 1994 a CPUC decidiu avançar com a mesma. 

Esta seria baseada numa estrutura na qual a venda de energia proveniente de centrais já existentes e 

de novos produtores seria desregulada e vendida num mercado grossista. Quanto aos consumidores 

finais (de retalho), teriam a hipótese de escolha entre o mercado regulado e o mercado liberalizado. 

Esta visão era fortemente influenciada pela reforma no Reino Unido em 1990. Depois de conversações 

e estudos, em 1996 a Califórnia passou para uma estrutura liberalizada e os novos mercados grossista 

e retalhista entraram em operação em Abril de 1998 (Hunt, 2002). 

A CPUC estava dividida entre a utilização de uma estrutura de mercado grossista, com um 

grupo a preferir o modelo “Poolco”, bastante similar ao modelo utilizado no Reino Unido e outro grupo 

a preferir uma estrutura baseada em contratos bilaterais. A restruturação do mercado californiano 

implicava a criação de um Operador de Sistema Independente (ISO) e de uma Bolsa de Energia (Power 

Exchange - PX). Na entrada em Abril de 1998, existia uma pobre coordenação entre o ISO e a PX, o 

que levou a limitações por parte do ISO na capacidade de participar activamente nos mercados. Estas 

falhas levaram a custos de operação muito acima do preço esperado e, portanto, criaram uma grande 

volatilidade nos preços do mercado grossista. Durante os períodos de baixo consumo, os mercados 

comportavam-se de uma maneira competitiva com preços razoáveis, mas quando a procura subia os 

preços de mercado disparavam para valores muito acima dos custos marginais dos produtores. Com 

uma capacidade instalada claramente deficitária, os produtores perceberem que pequenas retrações 

de capacidade podiam levar a subidas elevadas dos preços. De maneira a mitigar estes efeitos a FERC 

permitiu à ISO que os preços fossem limitados e assim aconteceu até Dezembro de 2000. O mercado 

regulado manteve os preços de retalho fixados nos 65$/MWh durante quatro anos, enquanto o mercado 

grossista vivia numa estrutura desregulada. Como resultado, grande parte da procura da Califórnia 

estava a ser satisfeita por utilities a comprar num mercado grossista bastante volátil e a vender num 

mercado retalhista com um preço fixo (Joskow, 2001). 

Em meados de Maio de 2000, os preços do Mercado grossista começaram a subir para valores 

históricos e em Setembro eram muito superiores aos preços que as empresas podiam praticar no 

serviço de retalho. As utilities estavam a comprar energia a 120€/MWh e só tinham permissão para 

vender a vender a 65€/MWh. Motivos como a subida do preço do gás natural e o aumento da procura 

de electricidade levavam ao continuo aumento dos preços da electricidade. Em Dezembro voltaram a 

subir chegando aos 400$/MWh, mantendo-se nos 65$/MWh de venda e no fim do mês as utilities 

estavam a perder 50 milhões de dólares por dia. A FERC concluiu que os mercados da Califórnia tinham 

falhado nas suas responsabilidades legais estando a aplicar preços grossistas demasiado elevados e 
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injustos. Propôs então uma série de medidas a médio e longo prazo que incluíram aumento do preço 

retalhista para acompanhar o mercado grossista, introduzir preços em tempo real no mercado de 

retalho, permitir às utilities entrar em contratos forward e acelerar o processo de criação de novas 

centrais. Sem a permissão pela CPUC para o aumento suficiente de preços no mercado retalhista para 

recuperar dos preços aplicados no mercado grossista, em Janeiro de 2001 duas das maiores utilities 

(PG&E e SCE) californianas entram em insolvência e seguem-se períodos de falha de fornecimento de 

energia aos consumidores. No fim de Janeiro tornou-se claro que se o Estado da Califórnia não tomasse 

medidas rapidamente se seguiriam extensos apagões e através da California Department of Water 

Resources (CDWR) começou a comprar energia que as utiities eléctricas já não tinham capacidade 

económica de fazer. A CDWR começou também a negociar contratos de longo prazo (20 anos) com 

produtores de maneira a obter melhores preços do que os expectáveis em mercado spot, de maneira 

a incentivar os produtores a manterem as suas centrais activas e de maneira a incentivar à construção 

de novas centrais de maneira a combater a escassez de produção. Torna-se evidente que este tipo de 

contratos teria sido muito mais favorável se aplicados em 1999 ou mesmo em 2000, altura em que as 

utilities iniciaram os pedidos para se poder concretizar este tipo de negociação. Em Junho de 2001 os 

preços nos mercados spot começam a cair e no fim do Verão passam para valores de Maio de 2000. 

Os problemas da Califórnia não se deram dada a liberalização, mas antes a maneira como a 

reforma foi implementada. Com esta crise foi possível depreender que (Joskow, 2001): 

 Constrangimentos técnicos da gestão da rede eléctrica têm de ser tidos em conta para o 

desenvolvimento de mercados de electricidade competitivos 

 Não existem mercados competitivos se os consumidores finais estiverem completamente 

protegidos do mercado grossista através de regulação. 

 Mercados spot funcionam mal quando a oferta é escassa e a procura é grande e inelástica 

podendo levar a preços excessivamente altos. 

 Uma maneira de proteger os consumidores dos preços excessivamente altos do mercado spot 

é assegurar que uma grande porção da procura é coberta através de contratos bilaterais de 

longo prazo e preço fixo sob condições competitivas de maneira a antecipar crises no mercado 

spot. 

 

2.6 - Mercado liberalizado e contratação bilateral em Portugal 
 

Em Maio de 2017, segundo o último boletim informativo sobre o mercado liberalizado 

disponibilizado pela ERSE em Julho de 2017 (ERSE, 2017 a), o mercado livre acumulava já cerca de 

4,85 milhões de clientes apresentando assim uma taxa de crescimento desde Maio de 2016 de 6,8%, 

a uma taxa média mensal de 0,5%. No que diz respeito ao consumo de energia, no mesmo período o 

consumo anualizado de energia no mercado livre subiu 4%, de 39.787 GWh para 41.279 GWh. Em 

termos globais o mercado livre passou a representar em Novembro de 2016 cerca de 92% do consumo 

total em Portugal Continental, apresentado face ao período homólogo um crescimento de cerca de 

1,9% no seu peso relativo em termos de consumo abastecido. 
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Uma análise segmentada do consumo de energia em Portugal mostra que praticamente a 

totalidade dos consumos de grandes consumidores está já no mercado livre.  

No segmento dos consumidores domésticos, o consumo em mercado livre apresentava-se com 83% 

do total do segmento (cerca de 79% em Maio de 2016) com um crescimento sustentado desde o final 

de 2012.  

A posição de detalhe de cada um destes segmentos demonstra que, nos segmentos de 

pequenos negócios e industrial, respetivamente, 1980 clientes (4,2% do consumo do segmento) e 926 

clientes (1,1% do consumo do segmento) permanecem fora do âmbito do mercado livre. No segmento 

de grandes consumidores, existem dois clientes (com ligação em AT) que ainda se encontram no 

mercado regulado e representaram em Maio cerca de 0,2% do consumo do segmento. O último cliente 

em MAT passou para o mercado livre em novembro de 2013, deixando de existir mercadoregulado 

para este segmento.  

No global, a carteira de clientes ainda fornecidos pelo Comercializador de Último Recurso (CUR2) 

ascendia em Maio a cerca de 1,31 milhões de clientes (dos mais de 6 milhões no total) 

No que respeita a quotas de mercado retalhista dos vários comercializadores, em Maio de 

2017, a EDP Comercial manteve a sua posição como o principal operador no mercado livre em número 

de clientes (84% do total de clientes) e em consumos (cerca de 44% dos fornecimentos no ML). As 

diferentes estratégias de abordagem aos diferentes segmentos de consumidores por parte de cada 

comercializador em termos do seu foco comercial traduzem-se nas suas evoluções de quotas de 

mercado em consumo e numero de clientes. A Figura 2.6 apresenta a cota total de consumo no 

                                                      
2 CUR - comercializador de Último Recurso; entidade responsável por efetuar o fornecimento de energia elétrica 

mediante a aplicação de tarifas definidas pela ERSE. 

Figura 2.4 - Consumo anualizado no ML em 2017 

(ERSE, 2017 a)  

Figura 2.5 - Peso relativo do ML na totalidade do 

mercado em 2017 (ERSE, 2017 a)  
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mercado livre de várias comercializadoras sendo que se partirmos para uma análise segmentada as 

posições no ranking fazem-se variar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de pouco actualizada, a última informação disponibilizada pelo MIBEL (MIBEL, 2017) 

já em Novembro de 2015 permite dar uma noção de grandeza e escala do peso da comercialização 

por contratos bilaterais no ML português. Em Outubro de 2015, o MIBEL mostrava um total de energia 

transaccionada em Portugal de 6.526 GWh sendo que em Espanha este volume ascendia aos 31.735 

GWh. Em Portugal a negociação deste volume traduzia-se em 67% através do mercado diário, 24% 

através de entrega física de energia através de contratos bilaterais, 6% em mercado intradiário e 

finalmente 3% através de serviços de sistema onde se efectua o ajustamento de equilíbrio da produção 

e do consumo de electricidade, e que funciona em tempo real (reserva secundária e terciária) 

Com 89% de cota de energia transacionada a dados de Outubro de 2015, os contratos Over-

the-Counter (OTC) representavam a maior fatia da contratação bilateral, sendo que os restantes 11% 

se dividiam entre o Mercado Contínuo e Leilões. Nos contratos OTC as partes negoceiam directamente 

entre si as características específicas de cada contrato, o chamado mercado ao balcão (Over-the-

Counter). No OMIP é dada a possibilidade, a quem estabelecer contratos OTC, de registar as suas 

operações, sendo o mercado organizado a assumir o risco de crédito das contrapartes. Os contratos 

OTC não registados representam apenas 20% do volume de energia, sendo os contratos OTC 

registados a ocupar uma posição maioritária no universo da contratação bilateral, com uns estimados 

74% dos contratos e 69% do volume total de energia.  

. 

Figura 2.6 - Cota no ML de diferentes comercializadoras em 2017 (ERSE, 

2017 a) 
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2.7 – Sistemas Multi-Agente e agentes autónomos na negociação de energia 
 

2.7.1 – Sistemas Multi-Agente 

 

Dos muitos objetivos que a simulação de mercados de electricidade pode ter, é possível 

afirmar, que o mais importante e procurado é a previsão de preços. Na previsão do preço de mercado, 

ferramentas de simulação têm a vantagem sobre outras metodologias de poder incorporar muitas 

características de um sistema eléctrico real como: centrais eléctricas, procura, preços dos 

combustíveis, comportamento estratégico das empresas e restrições de transmissão. Assim, é possível 

através de simulação, ter perpectivas sobre o impacto de cada um desses fatores em preços de 

mercado. A simulação de mercado é também usada para estudar o impacto nos mercados de 

electricidade da introdução de fontes de energia não despachável (energias renováveis). Para simular 

mercados de energia tem-se vindo nos últimos anos a recorrer à tecnologia denominada como 

Sistemas Multi-Agente. Esta tecnologia é aplicada nas mais diversas áreas científicas como 

investigação operacional, linguística e economia, utilizando conhecimentos técnicos de lógica, 

probabilidades, teorias de jogos e optimização. A utilização destes trazem vantagens como se verá 

(Landaburu, 2006): 

 Representação natural do domínio: um sistema multi-agente constitui uma abordagem ideal 

para modelar mercados de energia, onde a informação e o controlo são distribuídos por 

natureza;  

Figura 2.8 - Peso de diferentes contratos no 

mercado a prazo português (MIBEL, 2015) 

Figura 2.7 - Peso de diferentes mercados no ML 

português (MIBEL, 2015) 
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 Robustez: a sobreposição do conhecimento dos agentes individuais leva a que o sistema global 

seja mais tolerante a falhas;  

 Confiança: a sobreposição e o cruzamento dos agentes individuais tornam o sistema mais 

fiável;  

 Economia: a reutilização de software existente é mais barata do que o desenvolvimento de 

novos programas.  

 

Considerada umas das áreas em maior crescimento no que toca às ciências da computação, 

os sistemas multi-agente são uma ferramenta de inteligência artificial que usam entidades denominadas 

por agentes, entidades essas autónomas, ou seja, capazes de controlar o seu comportamento em 

benefício de um objectivo próprio, de maneira a resolver problemas complexos. Estes agentes têm a 

capacidade de trabalhar em conjunto, seja de maneira a atingir objectivos semelhantes ou objectivos 

opostos, o que é cada vez mais um requisito necessário para a maioria das aplicações. De um modo 

geral, um sistema multi-agente é uma rede de agentes (entidades computacionais) autónomos, com 

informação ou interesses divergentes, ou ambos, que interagem entre si de maneira a resolver 

problemas que de outra maneira não teriam as capacidades nem o conhecimento para conseguir 

resolver por si mesmos (Shoham & Leyton-Brown, 2009)  

Para melhor entendimento do conceito de sistemas multiagente, imagine-se um agente de 

software pessoal que entra num comércio eletrónico em seu nome. Diga-se que, de um modo geral, a 

tarefa deste agente ao longo do tempo é acompanhar as mercadorias disponíveis para venda num ou 

mais locais de venda online e comprar algumas delas em seu nome a um preço atractivo. Para que 

seja bem sucedido na hora da negociação, é necessário que o agente tenha em conta as suas 

preferências referentes aos produtos, ao orçamento disponível e que tenha também em conta, em 

geral, o seu conhecimento sobre o ambiente em que ele irá operar. Além disso, o agente tem que 

incorporar o seu conhecimento acerca de outros agentes semelhantes com os quais irá interagir (por 

exemplo, os agentes que poderiam competir com ele num leilão, ou agentes que representam os donos 

de lojas) -incluindo as suas próprias preferências e conhecimento. Uma coleção de tais agentes, forma 

portanto um sistema multiagentes. 

 

2.7.2 - Agentes autónomos 

 

Os principais aspectos teóricos e práticos inerentes ao estudo e desenvolvimento de agentes 

autónomos são vulgarmente agrupados em três grandes áreas (Lopes F. , 2004): 

 Teorias: são essencialmente especificações dos agentes. Esta área envolve os aspectos 

relacionados com o desenvolvimento de formalismos matemáticos para representar os agentes 

e as suas propriedades; 

 Arquitecturas: são essencialmente conceptualizações e realizações dos agentes. Esta área 

envolve os aspectos relacionados com a modelação e desenvolvimento de sistemas 

computacionais que, idealmente, satisfaçam as propriedades especificadas pelas teorias; 
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 Linguagens: são essencialmente linguagens de programação para desenvolver e realizar 

experiências com agentes. Esta área envolve os aspectos relacionados com o desenvolvimento 

de ferramentas para programar agentes que englobem parte, ou a totalidade, dos princípios 

propostos pelas teorias. 

 

Os agentes podem ser de vários tipos, indo desde agentes de interface com o objectivo de 

fazer e facilitar a interacção entre o utilizador e variados recursos computacionais (como por exemplo 

outros agentes de interface) a agentes game-playing que assistem ou substituem jogadores humanos 

em jogos multijogador, entre outros. Wooldridge e Jennings, autores do muito aclamado livro Multy 

Agent-Systems apresentam duas noções para o conceito de agente: noção “fraca” e noção “forte”. Para 

a noção “fraca” são apresentadas algumas características possuídas pelos agentes (Woolridge & 

Jennings, 1995) : 

 Autonomia: Os agentes devem tomar decisões ou acções importantes para a conclusão de 

objectivos sem a intervençãao de seres humanos ou outros agentes. Ou seja, cada agente 

deve ser capaz de agir de forma independente no ambiente através dos seus sensores e actuar 

nesse meio através dos seus actuadores, com a intenção de realizar as tarefas propostas, 

devendo ser concebidos de modo a não bloquearem, mesmo quando ocorram falhas de 

informação; 

 Reactividade: Os agentes autónomos são capazes de perceber, responder e reagir de forma 

impulsiva às alterações no ambiente; 

 Pro-actividade: Capacidade dos agentes para tomar a iniciativa de modo a satisfazerem os 

seus objectivos; 

 Capacidade social: Capacidade de interagir com outros agentes e possivelmente com seres 

humanos através de uma linguagem de comunicação. 

 

Agentes podem ser vistos como um conjunto com três componentes principais: 

 O programa do agente implementa um mapeamento de percepções para acções; 

 O estado do agente inclui todas as representações internas nas quais o programa do agente 

opera, podendo estas representações incluir o ambiente e objectivos do agente e os planos 

para atingir tais objectivos; 

 A arquitectura que é uma máquina (possivelmente virtual) que faz as percepções do agente se 

tornarem acessíveis ao programa, corre o programa do agente, faz a actualização do estado 

do programa e executa as acções escolhidas pelo programa. 

 

Quanto a esta última componente, existem três categorias pelas quais os agentes podem ter o 

seu comportamento classificado, Deliberativa, Reactiva e Híbrida  (Scheutz & Logan, 2001). 

Uma arquitectura deliberativa é aquela na qual os efeitos de uma acção são tidos em conta 

antes da acção ser tomada, ou seja, as acções são tomadas com base num raciocínio lógico. Numa 
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arquitectura deliberativa, pelo menos um dos estados é contra factual no sentido de se referir a 

hipotéticos estados passados ou futuros ou a acções ainda não executadas e pelo menos algumas das 

operações básicas actuam, leêm ou escrevem os tais estados contra factuais. 

Uma arquitectura reactiva é aquela na qual percepções automaticamente despoletam acções. 

A selecção de qual a acção a ser executada é determinada pelo agente programa e quando mais do 

que uma acção é potencialmente apropriada para uma dada situação, o agente programa tem de decidir 

qual das acções em hipótese deve ser executada. Existe a possibilidade de serem executadas em 

simultâneo caso estas não interfiram umas com as outras, contudo se um conjunto de acções não 

puder ser executado em parelelo, ou por casa de limitações da arquitectura ou pelas acções serem 

logicamente inconsistentes o agente tem de decidir qual delas tomar. Em sumário, um agente reactivo 

não inclui qualquer tipo de modelo simbólico do ambiente, realizando as suas decisões com base em 

reacções a estímulos. 

As arquitecturas híbridas são como o nome indica, uma composição das acções vantajosas de 

cada uma das arquitecturas já mencionadas. Os agentes reactivos são demasiado impulsivos, o que 

dificulta a implementação de estratégias para atingir um determinado objectivo. Por outro lado, os 

agentes deliberativos, ao exibirem formas de raciocínio, são muitas vezes incapazes de reagir de uma 

forma célere a estímulos vindos do exterior.  

 

2.7.3 – Plataformas de simulação 

 

Para pôr em prática a utilização dos conceitos já referidos é necessária uma base de trabalho. 

As plataformas multi-agente são plataformas computacionais baseadas na tecnologia de agentes, que 

permitem simplificar a análise e simulação de sistemas complexos, criando infra-estruturas dentro da 

qual os agentes interagem. São várias as plataformas existentes apresentando-se em seguida duas 

delas. 

Utilizada no âmbito desta dissertação, a JADE3 (Java Agent DEvelopment Framework)) é uma 

plataforma informática implementada na linguagem computacional JAVA.  Esta plataforma suporta a 

coordenação entre agentes e providencia uma implementação standard da linguagem FIPA 

(Foundation for Intelligent Physical Agents), o que simplifica a comunicação entre agentes. O objectivo 

da plataforma JADE consiste em simplificar o desenvolvimento de sistemas multi-agente tendo para 

esse objectivo um conjunto de recursos para programação (JADE, 2017): 

 Possui um conjunto de ferramentas gráficas que faz o suporte às fases de desenvolvimento e 

debugging de programas.   

 Um sistema baseado em JADE pode ser distribuído por vários computadores sem sequer terem 

de funcionar com o mesmo sistema operativo, podendo a configuração ser controlada por uma 

interface remota.  

                                                      
3 http://jade.tilab.com/ 
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 A plataforma apresenta uma poderosa capacidade de execução de tarefas, uma poderosa 

composição de modelos. 

 Permite uma comunicação entre agentes baseada na passagem de mensagens de modo 

assíncrono e muitas outras carcaterísticas que facilitam o desenvolvimento de um sistema 

distribuído. 

 

O software JADE possui características relevantes para o desenvolvimento de agentes 

computacionais, sendo de referir a realização de arquitecturas diferentes de agente, a mobilidade dos 

agentes, e a reutilização de software (Bellifemine, Caire, & Greenwood, 2007). Por fim é de mencionar 

que JADE é um software de licença livre, distribuído pela Telecom Italia em fonte aberta sob os termos 

e condições da Lesse General Public License (LGPL). 

A Open Agent Architecture (OAA) é uma plataforma que permite a construção de sistemas 

distribuídos, facilitando o uso de tarefas cooperativas através de configurações flexíveis e dinâmicas 

de agentes autónomos. A cooperação e comunicação entre agentes são levadas a cabo por 

facilitadores que são agentes “servidores” responsáveis por responder aos pedidos dos utilizadores (ou 

dos agentes). A configuração de cada sistema não está limitada a um único facilitador podendo os 

maiores sistemas utilizar múltiplos grupos facilitador/cliente. Este processo não necessita que um 

agente conheça o número, a identidade ou localização dos outros agentes envolvidos. A OAA está 

estruturada de maneira a facilitar a criação de novos agentes e tem a vantagem de suportar agentes 

concebidos em diferentes linguagens de programação e diferentes sistemas operativos (Martin, 

Cheyer, & Moran, 1998). 

 

2.7.4 - Simuladores de Mercados de Energia Eléctrica 

 

Como já foi referido a simulação de mercados de electricidade é uma excelente ferramenta que 

pode ajudar na previsão de preços tendo em conta uma série de aspectos como o portfólio de centrais 

eléctricas, a procura, preços dos combustíveis, comportamento estratégico das empresas e restrições 

de transmissão. Como tal, existem já hoje em dia alguns simuladores baseados em plataformas de 

sistemas multi-agente como as mencionadas anteriormente. Passa-se a referir dois desses 

simuladores de mercados de energia baseados em sistemas multi-agente. 

Desenvolvido no GECAD (Grupo de Investigação em Engenharia do Conhecimento e Apoio à 

Decisão) do Instituto Superior de Engenharia do Porto, o MASCEM (Multi-agent Electricity Market 

Simulator) é um simulador de mercado eléctrico construído na plataforma OAA com recurso à 

linguagem JAVA. O MASCEM modela a dinâmina entre os intervenientes do mercado, incluindo as 

suas interacções e a recolha de informação e experiência a médio/longo prazo. Usa o modelo da Teoria 

de Jogos, técnicas de aprendizagem de máquinas, análises de cenários e optimização de técnicas para 

modelar agentes de mercado e para os munir com suporte à decisão. Este pode simular vários modelos 

de mercado como o mercado Pool, mercado Intradiário e o mercado de Contratos Bilaterais. Para isso 

modela vários intervenientes como um facilitador de mercado, produtores, consumidores, virtual power 
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players, um operador de mercado, retalhistas, e um operador de sistema, tudo de maneira a poder 

reproduzir realisticamente a meio de operação de um mercado de electricidade (Vale, Pinto, Praça, & 

Morais, 2011). A Figura 2.9 apresenta os três sistemas multi-agente integrados neste simulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Electricity Market Complex Adaptive System (EMCAS)é uma ferramenta informática para a 

análise de mercados eléctricos desenvolvido e mantido pelo Argonne National Laboratory desde 2002 

e é utilizado por universidades, empresas de transmissão e geração de energia assim como operadores 

de sistema. A análise de mercados com esta ferramenta é baseada em períodos horários durante os 

espaços temporais definidos pelos utilizadores. Os intervenientes do mercado são modelados como 

entidades independentes que tomam decisões utilizando informação limitada (como no mundo real), 

representados por agentes com o seu próprio conjunto de objectivos, regras de tomada de decisão, e 

padrões comportamentais. Este simulador inclui todas as entidades participantes nos mercados de 

energia como, consumidores, produtores, transportadores, distribuidores, operadores de sistema e 

operadores de mercado. Posto isto, tem em conta a interacção entre os vários tipos de agentes, e todas 

as camadas do negócio desde o despacho para entrada em serviço dos produtores, ao transporte da 

energia e gestão da rede pelo operador de sistema. Possui também modelos de negócio para modelar 

os vários mercados existentes como Bolsa e Contratos Bilaterais. Os modelos dos resultados incluem 

os impactos económicos em cada uma das empresas e nos grupos de consumidores sob vários 

cenários possíveis (EMCAS, 2017). 

 

Figura 2.9 - Arquitectura MASCEM (Vale, Pinto, Praça, & Morais, 2011) 
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Capítulo 3- Contratação de 

Energia e Negociação Bilateral 

 

 

 

 

 

 

Faz-se a apresentação do processo de negociação que serve de base à contratação bilateral de energia 

em mercados liberalizados. O capítulo começa por apresentar alguns dos principais aspectos do 

modelo de negociação adoptado para o presente trabalho. Extende-se então a descrição desse modelo 

com a definição de uma estratégia de concessão para comercializadores de energia eléctrica tendo em 

conta o impacto do perfil de consumo do consumidor. 
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3.1 - Introdução à negociação bilateral 

 

A negociação pode ser definida como um processo no qual as decisões de duas ou mais partes 

são confrontadas. Cada parte propõe exigências contraditórias e em seguida procuram chegar a um 

acordo através de um processo de concessão ou de uma pesquisa de novas alternativas. 

A presente dissertação visa estudar a contratação bilateral de energia em mercados 

liberalizados, nomeadamente no mercado retalhista. Dois agentes, representantes da entidade 

compradora e da entidade vendedora, interagem entre si com o objectivo de definir os termos de um 

contrato, neste caso de energia. Por norma, desses termos destaca-se por motivos óbvios o preço que 

se quer contratar, mas também outros itens como o volume, duração, prazo de entrega, entre outros. 

Existem diferentes processos de interação que os agentes podem adoptar na contratação 

bilateral. Considera-se neste trabalho que dois agentes negoceiam o preço da energia através de um 

processo negocial que envolve a troca iterativa de propostas, sendo que o agente comprador 

representa um conjunto de consumidores que se coligam com o intuito de alcançar um contrato de 

energia mais vantajoso. 

Como este trabalho irá demonstrar, não existe limite para o número de participantes que podem 

entrar numa negociação. Os tópicos ou itens em consideração numa negociação podem ser vários e 

podem exigir decisões separadas por parte dos agentes.  

Tradicionalmente a negociação, seja conduzida cara a cara, via telefone ou e-mail, é uma 

actividade importante em todos os domínios da interacção humana e passa por várias fases: iniciação, 

de resolução de problema e uma fase final (Lopes, Wooldridge, & Novais, 2008). A fase inicial centra-

se na preparação e planeamento da negociação e é reconhecida pelo esforço dos agentes em informar 

das suas exigências, formular uma agenda e tomar uma posição. Para isto, os negociadores devem 

realizar um conjunto de acções antes da negociação: 

 Definição dos itens de negociação e preparação da agenda negocial; 

 Atribuição de prioridades e pesos para cada um dos itens; 

 Imposição de limites e restrições negociais; 

 Definição de um protocolo e uma estratégia de negociação. 

 

A fase intermédia procura a solução para a disputa e caracteriza-se pela interacção entre as 

partes através de estratégias e tácticas com o objectivo de chegar a um acordo mútuo. Esta fase 

envolve uma troca de propostas e contrapropostas podendo terminar em acordo ou não. Um impasse 

pode ser considerado como um estado da negociação e como tal, mediante a alteração de algumas 

condições, é passível de resolução. A fase final prende-se com a atenção ao detalhe e execução do 

acordo final. Este processo visa melhorar acordos que são simplesmente minimamente aceitáveis. Em 

algumas situações de conflito, os negociadores acabam por aceitar resultados pouco benéficos, no 

entanto atingir um acordo minimamente aceitável não é sinónimo de que o acordo seja eficiente, o que 

pode levar os negociadores a reabrir algumas negociações a fim de atingirem melhores resultados. 
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3.2 - Modelo de negociação bilateral 

 

Muito embora esta dissertação foque o estudo do comportamento e benefícios das coligações 

de consumidores na contratação bilateral de energia, uma parte importante deste trabalho está também 

assente na negociação entre o agente vendedor e o agente mediador que faz a ponte com a coligação 

e que gere as suas decisões. O modelo de negociação bilateral que em seguida se descreve foi 

desenvolvido por Lopes e Coelho e serve de base a este estudo, (Lopes & Coelho, 2010 a), (Lopes & 

Coelho, 2012). 

 

Seja 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2}  o conjunto dos agentes autónomos a participar na negociação, sendo 

transparente para todas as entidades o número e identidade de todos os agentes. Seja 𝐼 = {𝑥1, … , 𝑥𝑘} 

a agenda de negociação, isto é, o conjunto de itens a serem discutidos durante a negociação e por 

conseguinte seja 𝐷 = {𝐷1, … , 𝐷𝑘} o conjunto dos domínios de cada um desses assuntos, sendo que 

para cada assunto 𝑥𝑘 existe um intervalo de valores aceitáveis representado por 𝐷𝑘 = [𝑚𝑖𝑛𝑘 , 𝑚𝑎𝑥𝑘}. 

Como referido na secação anterior, é na fase da pre-negociação que os agentes devem planear a 

actividade negocial, preparando-se de maneira a: 

 Priorizar a sua agenda dando maior relevância aos assuntos mais importantes para si; 

 Definir os seus objectivos e limites; 

 Seleccionar um protocolo de negociação apropriado para os seus objectivos; 

 Especificar as suas preferências. 

 

O processo negocial envolve uma troca iterativa de propostas e contra-propostas. Duas partes 

(agentes) negoceiam uma série (n>=2) de itens distintos submetendo alternadamente propostas em 

períodos 𝑇 = {1,2, … }, sendo que uma das partes oferece as suas propostas nos períodos impares, 

{1,3, … }, e a outra parte em períodos pares, {2,4, … }. 

O processo negocial tem inicio com um agente 𝑎1 a submeter uma proposta  𝑝1→𝑗
1  para 𝑎𝑗  no 

periodo 𝑡 = 1. Ao receber a proposta  𝑝1→𝑗
1  , o agente 𝑎𝑗 pode aceitar a proposta, rejeitá-la e abandonar 

a negociação, ou rejeitá-la e continuar a negociar. Nos dois primeiros casos, a negociação termina. Se 

𝑝1→𝑗
1  for aceite, a negociação termina e chega-se a um acordo. Se a proposta 𝑝1→𝑗

1  for rejeitada e 𝑎𝑗 

abandonar a negociaçãp, esta termina sem acordo. Se ocorrer o último caso, a negociação segue para 

o período seguinte 𝑡 = 2, no qual 𝑎𝑗 envia uma contra-proposta 𝑝𝑗→1
2  e volta-se a repetir o ciclo descrito. 

Assim que se chegue a um acordo é feita a alocação dos itens negociais. Cada proposta é um vector 

de itens negociais enviado por um agente 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 para um agente 𝑎𝑗 ∈ 𝐴 no período 𝑡 ∈ 𝑇, e tem a 

forma: 

𝑝𝑖→𝑗
𝑡 = (𝑣1, … , 𝑣𝑘)                                                                         (3.1) 

onde 𝑣𝑘, 𝑘 = 1,… , 𝑛, é o valor do item negocial 𝑥𝑘 ∈ 𝐴𝑔𝑒𝑛𝑑𝑎. 
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Cada agente deve estabelecer as suas preferências em relação a cada item de modo a avaliar e 

comparar as suas propostas com as contra-propostas que recebe. Para cada item 𝑥𝑘 , os agentes 

devem atribuir um peso 𝑤𝑘, que é o valor que expressa a preferência do agente relativamente a 𝑥𝑘 . 

Cada agente recorre a uma função de utilidade contínua para fazer a avaliação das ofertas. Existem 

vários modelos, sendo o modelo aditivo um dos mais utilizados em negociações bilaterais de vários 

itens. Neste modelo, a avaliação é feita com cada agente a somar os valores atribuídos a todos os itens 

tendo em conta o seu peso relativo. Esta função de utilidade 𝑈𝑖 tem a seguinte forma: 

𝑈𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = ∑𝑤𝑘𝑉𝑘(𝑥𝑘)

𝑛

𝑘=1

                                                               (3.2) 

O valor que cada agente atribui a cada um dos itens de negociação é dado pelo resultado da 

função de utilidade marginal 𝑉𝑘(𝑥𝑘). A aceitação de uma oferta acontece quando a utilidade associada 

à oferta recebida for superior à utilidade da oferta que um agente esteja pronto a submeter. 

Quando existe a possibilidade de desistência unilateral numa negociação, a existência de 

limites é essencial para que cada agente defina qual é o pior acordo possível (ou de outro modo, 

minimamente aceitável) antes de tomar a decisão de desistir. Cada agente 𝑎 ∈ 𝐴 deve assim definir o 

seu pior acordo aceitável como ŝ𝑡 ∈ 𝑆. 

O núcleo de uma negociação é inevitavelmente a troca de propostas e contra-propostas. A sua 

natureza, padrão e factores de concessão representam a sua essência embora, ainda assim, uma 

negociação seja mais do que uma troca iterativa de ofertas. Um protocolo de negociação define os 

estados da negociação, as acções válidas de cada agente nesses estados e os eventos que causam 

uma alteração de estado. Estes estados definem situações em que cada agente tem que tomar uma 

decisão de acordo com a informação que tem disponível e em concordância com a sua estratégia de 

negociação. 

 

3.3 – Estratégias de concessão 
 

Conceder numa negociação é um aspecto que pode ser abordado de diferentes perspectivas, 

mas é unânime que na essência da sua definição, conceder envolve reduzir as exigências de um agente 

de maneira a ir ao encontro das exigências do agente oponente, reduzindo assim para si o benefício 

que está associado a essas mesmas exigências. Matematicamente, seja 𝐴 o conjunto dos agentes 

autónomos a participar na negociação, Ʈ o conjunto de períodos e 𝑝𝑖→𝑗
𝑡  a proposta submetida pelo 

agente 𝑎𝑖 ∈ 𝐴  no período 𝑡 ∈ Ʈ  e não aceite. Define-se uma concessão como uma alteração da 

proposta 𝑝𝑖→𝑗
𝑡  na direcção dos interesses do agente 𝑎𝑗 que reduzem a utilidade 𝑈𝑖  (𝑝𝑖→𝑗

𝑡 ) de  𝑝𝑖→𝑗
𝑡  para 

𝑎𝑖. 

A velocidade e dimensão da concessão são condicionados pela abordagem do negociador. Por 

vezes um negociador pode começar com exigências excessivamente altas e conceder lentamente o 

que habitualmente está associado a um receio de perda de posição ou descredibilização da sua 

imagem. Outra vezes o negociador pode fazer uma grande concessão rapidamente o que tem 
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tendência a demonstrar confiança e vontade de fechar o negócio rapidamente embora possa ser uma 

jogada arriscada caso o seu oponente ainda assim decida não aceitar a proposta. O excesso ou falta 

de confiança levam por norma a concessões mais arriscadas ou menos arriscadas, respectivamente. 

Em suma, existem dois tipos de reacções às exigências e concessões feitas por um negociador. Por 

um lado, existe a reacção concordante, em que um negociador exige mais se as exigências do seu 

oponente forem altas, ou exige menos se as exigências do seu oponente forem baixas. Uma reacção 

concordante pode também acontecer quando um negociador concede mais rapidamente quanto mais 

rápido for o seu oponente a conceder. Por outro lado, existe a reacção não concordante em que um 

negociador exige menos quanto maiores forem as exigências do seu oponente, ou concede mais rápido 

quando menor for a rapidez de cedência do seu oponente. Definindo formalmente o conceito de 

estratégia de negociação, para um período 𝑡 > 1 da negociação, a estratégia especifica a táctica de 

concessão a ser usada no cálculo das contra-propostas. Seja 𝐴 o conjunto dos agentes, 𝐼  a agenda 

em negociação, Ʈ o conjunto de períodos e 𝑆 o conjunto de acordos possíveis. Seja 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 um agente 

com um conjunto de tácticas  𝑇𝑖. Seja 𝑎𝑗 ∈ 𝐴 outro agente com um conjunto de tácticas 𝑇𝑗 e 𝑝𝑗→𝑖
𝑡−1 a oferta 

que 𝑎𝑗 propôs a 𝑎𝑖 no período 𝑡 − 1. A estratégia de concessão 𝐶𝑖: Ʈ → 𝑆 ∪ {𝑌𝑒𝑠, 𝑁𝑜, 𝑂𝑝𝑡} do agente 𝑎𝑖 

é representada pela seguinte função: 

 

𝐶𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑌𝑖𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑖→𝑗

𝑡

𝑠𝑒 ∆𝑈𝑖  ≥ 0 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑗→𝑖
𝑡−1 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟, 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑑𝑒  𝑎𝑗  𝑒 𝑈𝑖 (𝑝𝑗→𝑖

𝑡−1) ≥ 𝑈𝑖 (ŝ𝑖)

𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑗→𝑖
𝑡−1 𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟, 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑑𝑒  𝑎𝑗  𝑒 𝑈𝑖 (𝑝𝑗→𝑖

𝑡−1) < 𝑈𝑖 (ŝ𝑖)

𝑜𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑖→𝑗
𝑡 , 𝑠𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑑𝑒  𝑎𝑖  (𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑡)

(3.3)      

 

onde: 

i) Para cada item 𝑥𝑘 ∈ 𝐼 , 𝑌𝑖 representa a táctica de concessão; 

ii) 𝑝𝑖→𝑗
𝑡  representa a oferta de 𝑎𝑖 para 𝑎𝑗 no período 𝑡 da negociação; 

iii) ∆𝑈𝑖 = 𝑈𝑖 (𝑝𝑗→𝑖
𝑡−1) −  𝑈𝑖 (𝑝𝑖→𝑗

𝑡 ); 

iv) 𝑈𝑖 (ŝ𝑖) representa a utilidade do acordo menos aceitável ainda possível para 𝑎𝑖. 

 

Tácticas de concessão são o conjunto de funções que modelam o comportamento de um agente 

ao longo da negociação. Existindo diversos critérios que podem influenciar a táctica de concessão de 

um negociador, é através destas que o mesmo calcula o quanto se juga disposto a ceder. Já em 1998, 

Faratin, Sierra e Jennings (Faratin, Sierra, & Jennings, 1998) dividem tácticas de concessão em três 

tipos principais: dependentes de tempo, dependentes de recursos e dependentes de comportamento. 

Ainda assim não excluíam a possibilidade destas três famílias não englobarem todos os tipos de 

tácticas existentes. 

Nas tácticas dependentes de tempo considera-se que se um agente tem um prazo para o qual 

um acordo tem que ser atingido, estas tácticas modelam o facto de o agente por norma estar mais 
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predisposto a conceder quanto mais se aproxima do prazo da negociação, embora possa acontecer o 

contrário. 

Nas tácticas dependentes de recursos modela-se a pressão que um agente tem para atingir 

um acordo dada a limitação de recursos (e.g., dinheiro) e limitações provocadas pelo ambiente de 

negociação; (e.g., quantidade de clientes). Se o tempor for considerado como um recurso, então esta 

família e a família anterior podem ser consideradas iguais. 

Com as tácticas dependentes de comportamento ou imitativas, um negociador pode proteger-

replicando o comportamento do seu oponente de maneira a garantir que não obtém um acordo pouco 

benéfico em prole das exigências do seu oponente. Neste caso, cada contra-proposta depende sempre 

da proposta recebida do oponente, sendo que o nível de replicação da proposta do oponente pode ser 

moderado de maneira a ter uma resposta mais exigente, menos exigente ou tão exigente quanto a do 

oponente. 

Faz-se uma definição formal genérica do conceito de táctica de concessão, assumindo logo à 

partida que um negociador 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 pretende maximizar o valor de um item 𝑥𝑘 ∈ 𝐼. Sejam 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2} o 

conjunto de negociadores, 𝐼 = {𝑥1, … , 𝑥𝑛} a agenda negocial, 𝐷 = {𝐷1, … , 𝐷𝑛} o conjunto de domínios 

dos itens. Uma táctica de concessão 𝑌𝑖 : 𝐷𝑘 × [0,1] → 𝐷𝑘  de um agente 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 para um item 𝑥𝑘 ∈ 𝐼 é 

dada pela seguinte função: 

 

                                                        𝑌𝑖 (𝑥𝑘 , 𝑓𝑘) = 𝑥𝑘 − 𝑓𝑘(𝑥𝑘 , −𝑙𝑖𝑚𝑘)                                                    (3.4) 

 

onde: 

i) 𝑓𝑘 ∈ [0,1] representa o factor de concessão de 𝑎𝑖 para 𝑥𝑘; 

ii) 𝑙𝑖𝑚𝑘 representa o limite de 𝑎𝑖 para 𝑥𝑘. 

 

Como a própria função indica, o factor de concessão e o limite de valor de cada item negocial 

influenciam o ritmo de concessão de um negociador. As tácticas de concessão, além de poderem ser 

classificadas quanto à sua rapidez de evolução e quanto aos critérios utilizados para a mesma, podem 

ainda ser classificadas pela sua rigidez. Assim sendo pode dividir-se a rigidez da concessão em 5 níveis. 

1) Impasse: concessão nula na negociação de um item 𝑥𝑘 . Caracteriza-se por um factor de 

concessão 𝑓𝑘 = 0; 

2) Dura: O negociador está disposto a uma concessão mínima. Caracteriza-se por um factor de 

concessão no intervalo 𝑓𝑘 =]0.00 , 0.05]; 

3) Moderada: O negociador está disposto a uma concessão considerável. Caracteriza-se por um 

factor de concessão no intervalo 𝑓𝑘 =]0.05 , 0.15]; 

4) Leve: O negociador está disposto a uma concessão alargada. Caracteriza-se por um factor de 

concessão no intervalo 𝑓𝑘 =]0.15 , 0.20]; 

5) Cómoda: O negociador está disposto a uma concessão total. Caracteriza-se por um factor de 

concessão 𝑓𝑘 = 1. 
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3.4 –Factor de concessão 

 

Como referido na secção anterior, podem existir diversos factores a moldar o comportamento 

de um negociador durante a troca de propostas. O factor de concessão de um agente negociador pode 

ser constante, mantendo simplesmente um compromisso na sua taxa de cedência, sem que exista uma 

variável com impacto directo na sua decisão. O factor de concessão pode ser influenciado pelo tempo 

(ronda de negociação), concedendo mais ou menos no início ou fim da negociação, de acordo com os 

objectivos (fechar a negociação cedo cedendo muito ao princípio ou tentar maximizar as suas 

exigências cedendo apenas no fim do processo negocial). A taxa de cedência pode ainda ser apenas 

o espelho do comportamento do oponente, cedendo mais quando este cede e vice-versa. 

 Especificamente num contrato de energia existem ainda outra variável que pode assumir um 

papel preponderante na concessão de um negociador, o volume de energia. No mercado grossista a 

energia é negociada em vinte e quatro períodos diários, hora a hora, seja no mercado em bolsa seja 

noutras modalidades de mercado. No mercado retalhista, para contratos com clientes 

industriais/comerciais, a energia é tipicamente negociada em quatro períodos (Ponta, Cheia, Vazio, 

Super-Vazio) ou em três períodos (Ponta, Cheia, Vazio). Lopes et al. (2013) são um exemplo no estudo 

do impacto do volume de energia negociado num contrato, tendo analisado a variação do factor de 

concessão de um negociador para cada período negociado tendo em conta o rácio entre o volume de 

energia de cada período com o volume total de energia do contrato (Lopes, Algarvio, & Coelho, 2013 

a). 

Um dos objectivos desta dissertação consiste em implementar um factor de concessão que 

ajude a modelar o comportamento negocial de um vendedor de energia tendo em conta o volume 

requisitado pelo comprador e perceber qual o impacto no preço final de cada período do contrato. Muito 

embora possa ser tema de discussão, assume-se que a negociação de um grande volume de energia 

pode trazer benefícios no preço por unidade de energia para o comprador, sendo que o vendedor pode 

estar disposto a ceder no preço para negócios com um volume superior ao que lhe é habitual. 

Na negociação de um contrato de energia, outro factor que pode influenciar o comportamento 

negocial de um vendedor, é a forma do diagrama de carga do comprador. Um comprador que apresente 

um diagrama de carga em que a potência máxima se distancia muito da potência média, indica que 

este tem um comportamento de consumo muito volátil. Olhando numa escala maior, em que um 

vendedor tem vários compradores com este perfil, esta volatilidade implica que o vendedor tenha de 

fazer a aquisição da energia através de contratos menos vantajosos, pois é obrigado a contratar 

grandes volumes de energia em pequenos períodos de tempo, situação esta menos desejável por parte 

dos produtores de energia, dado que se resume em grandes variações do perfil de produção. 

Idealmente, tanto um produtor como um vendedor de energia procuram diagramas de carga o mais 

constantes possível, de maneira a garantir a previsibilidade e continuidade do seu nível de produção e 

venda. Isto significa que o valor ideal para o rácio entre potência média e a potência máxima seja 1. 

No âmbito desta dissertação será utilizada uma tarifa com quatro períodos para a qual serão 

negociados quatro volumes de energia: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑠 = (𝑣𝑜𝑙1, 𝑣𝑜𝑙2, 𝑣𝑜𝑙3 , 𝑣𝑜𝑙4). Assume-se que um vendedor 
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de energia, tem caracterizado o seu cliente médio com um volume médio identificado para cada período 

do contrato. 

Seja 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 um agente vendedor com um volume médio de venda por cliente representado pelo 

vector 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚é𝑑𝑖𝑜_𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 = (𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑑𝑣_1, 𝑣𝑜𝑙𝑚edv_2, 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑑𝑣_3, 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑑𝑣_4) . Seja 𝑎𝑗 ∈ 𝐴  um agente 

comprador com pretensão a adquirir um volume de energia caracterizado pelo vector 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒comprador = (𝑣𝑜𝑙c1, 𝑣𝑜𝑙c2, 𝑣𝑜𝑙c3, 𝑣𝑜𝑙c4). É modelado o factor de concessão 𝑓𝑘  de 𝑎𝑖  através da 

seguinte função exponencial: 

              𝑓𝑘(diagrama, 𝑗) =  1 − 𝑒
( − 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝛼 × 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎_𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠

 × 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑗)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚é𝑑𝑖𝑜_𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟(𝑗)
)
                        (3.5) 

 

onde: 

i) α ∈ R é um parâmetro de ajuste; 

ii) 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑚á𝑥𝑖m𝑎_𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 ∈ R representa a potência média máxima do perfil do comprador 

entre os quatro períodos negociados. 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎_𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 = max{ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(1),

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(2), 𝑃𝑜𝑡ên𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(3) , 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(4)}  ; 

iii) 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∈ R representa a potência média do perfil do comprador; 

iv) j ∈ N representa o período do contrato. 

 

Como referido no Capítulo 1, existem vários participantes no mercado de retalho ibérico, cada um 

com diferentes cotas de mercado, tanto ao nível do número de clientes como ao nível de volume de 

energia transacionado. Esta condicionante torna complexo definir um volume que represente o cliente 

médio para um retalhista (mas este assunto é abordado em maior profundidade no Capítulo 5). 
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Capítulo 4- Contratação Bilateral 

de Energia e Coligações de 

Consumidores 
 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo descreve os aspectos gerais da contratação bilateral de energia com recurso a 

coligações de consumidores. O capítulo começa por descrever sucintamente os motivos e as 

estratégias para a criação de alianças de consumidores. Posteriormente, o capítulo descreve o 

modelo utilizado para a negociação em equipa, terminando com a descrição de regras de decisão 

em equipa, testadas num caso de estudo prático. 
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4.1- Alianças de consumidores 

 

Define-se aliança como uma relação cooperativa formal na qual as partes envolvidas 

disponibilizam ou trocam recursos de maneira a empenharem-se num esforço conjunto, partilhando 

custos e retornos. Diferentes empresas de diferentes ramos são muitas vezes levadas a entrar nestas 

relações cooperativas com o objectivo de obter recursos complementares de maneira rápida, flexível e 

baixo custo, assumindo também o uso desta estratégia como uma maneira de ganhar posição de 

mercado, conseguindo um melhor desempenho do que atingiriam a trabalhar de modo isolado. 

Assim sendo, uma aliança resume-se a um grupo de duas ou mais partes, que se juntam como 

uma parte negocial única, podendo estar todas presentes na “mesa de negociação”. As partes juntam-

se dado possuírem interesses e objectivos mútuos em relação a um propósito final contra um oponente. 

Este oponente pode ser tanto um concorrente no seu segmento de negócio, tendo a aliança o objectivo 

de ganhar posição de mercado, como pode também ser um cliente/fornecedor, tendo a aliança o 

objectivo de maximizar os seus resultados na negociação. 

Um exemplo de uma aliança que é construída com o intuito de se superiorizar à sua 

concorrência é a cooperação entre companhias aéreas. Algumas companhias aéreas cooperam entre 

si, estabelecendo estratégias de voos de ligação de maneira a aumentar o tráfego destas rotas, 

ganhando assim posição de mercado a outras companhias aéreas. Um exemplo de uma aliança que 

se constrói com o intuito de maximizar a sua posição em relação ao seu fornecedor, é a coligação de 

consumidores de energia eléctrica, cuja análise e avaliação dos benefícios no âmbito da contratação 

bilateral de energia em mercados liberalizados consiste no principal objectivo da presente dissertação. 

Ao invés de ganhar posição de mercado em relação aos seus concorrentes, este tipo de coligação 

apresenta claramente o propósito de conseguir contratos com condições mais vantajosas, 

nomeadamente no preço da energia. Ainda mais, neste tipo de aliança, não existe uma vantagem 

directa no facto de os membros pertencerem ao mesmo ramo de negócio, pois o maior factor de 

interesse é minimizar os seus custos de operação, muito embora de um ponto de vista de estratégia 

empresarial possam haver outros contornos. Apesar das condições dos contratos de energia de 

empresas concorrente no mesmo ramo de negócio não terem à partida um impacto directo no seu 

desempenho em relação à sua quota de mercado, na industria energeticamente intensiva, o custo com 

a energia tem impacto nos resultados operacionais e eficiência do negócio das empresas, o que pode 

ter impacto a outros níveis, como por exemplo no aparecimento de apoios de novos investidores ou 

mesmo na manutenção dos existentes. 

Independentemente dos objectivos interno finais de cada elemento de uma aliança, sejam estes 

operacionais ou estratégicos, há que ter em conta que apesar de uma equipa formar uma parte única, 

esta não funciona do mesmo modo que um negociador unitário, visto que apesar de terem objectivos 

comuns, os elementos de uma equipa podem discordar em alguns pontos das negociações, o que leva 

à necessidade de atingir um acordo entre eles. 

A formação de coligações foi intensamente estudada na “Teoria de Jogos”. A principal 

motivação que leva duas ou mais partes a formar uma coligação é indubitavelmente o aumento dos 

lucros de cada parte. A cooperação nestes negócios tenta de alguma forma transformar os mercados 
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tradicionais em mercados organizados. Estes mercados consistem numa série de relações e contractos 

entre partes legais e independentes baseadas em acordos de cooperação específicos e complexos. 

Não é a competição que sustenta o funcionamento destes mercados, mas sim as relações acordadas 

entre uma parte e o seu opositor ou entre outras partes da sua esfera. O objectivo final é sempre a 

minimização dos custos das transacções. 

Se for tido em consideração a existência de um número limitado de agentes de mercado que 

tomam parte nas transacções, tanto na oferta como na procura, pode-se assumir a existência de partes 

que exerçam o seu poder sobre o mercado, o que lhes permite gerar economias de escala em seu 

benefício obtendo menores preços e optimizando os seus custos.  

Em mercados nos quais os volumes transacionados são uma variável crítica, (como é o caso 

dos mercados de electricidade), uma maior presença representa uma qualidade competitiva 

fundamental (Argoneto & Renna, 2011).  

Apesar dos benefícios, não se pode deixar de considerar que a coligação entre duas ou mais 

partes envolva também alguns custos, visto que esta cooperação implica esforços de gestão e 

administração destas relações. Estes custos vão desde a perda de autonomia para controlar 

individualmente os resultados, conflitos entre métodos para atingir os objectivos, partilha de informação 

por vezes crítica e demora na resolução de problemas. Para uma coligação se manter coesa necessita 

de atingir benefícios que se sobreponham a estes custos. Posto isto, é de algum modo possível 

especificar os objectivos das coligações como  (Argoneto & Renna, 2011): 

 

 Reduzir os custos das transações que aumentam com o aumento da incerteza dos mercados; 

 Obter maiores volumes e maximizar a posição no mercado; 

 Aumentar a eficiência das actividades da empresa através da externalização, através da 

redução dos custos da realização dessas mesmas actividades numa perspectiva de 

funcionamento num mercado competitivo; 

 Maximização dos resultados negociais. 

 

4.2 – Agregação de equipas 

 

Agregar consumidores de energia eléctrica é uma tarefa que não possui uma maneira única de 

ser efectuada, pois depende tanto da entidade que gere a agregação como dos membros constituintes 

da coligação. A composição destas coligações pode variar bastante. Os membros destes grupos podem 

ser selecionados com base em diferentes características, como por exemplo o segmento de mercado, 

volume de negócio, geografia, entre outras. Os grupos alvo podem ser divididos em três categorias: 

consumidores industriais, comerciais ou residenciais. Exemplo das três categorias, e apresentados na 

respectiva ordem são a indústria metalúrgica, lojas de retalho e por fim uma simples casa de família. 

Muito embora existam estas três categorias de consumidores de energia, a coligação entre 

consumidores residenciais apresenta um cenário pouco provável. A quantidade de clientes e por 

conseguinte o consumo agregado de energia que seriam necessários para justificar uma coligação que 
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tivesse poder de influenciar um processo negocial com um agente vendedor inviabilizariam a criação 

da própria coligação, dada a complexidade que o processo iria requisitar. Ainda assim não é de 

descartar essa possibilidade. Mais à frente tornar-se-á mais claro o porquê de a estratégia de criação 

de alianças ser mais adequada para grandes consumidores. 

A agregação da procura eléctrica de consumidores ajuda a equilibrar o poder de mercado entre 

compradores e vendedores, o que se traduz numa maior capacidade de negociação e em última análise 

em melhores preços da energia para o comprador. Ainda assim, é também de ter em conta que o preço 

final de compra não é o único benefício de uma coligação. Recorrer a uma coligação, e por sua vez a 

um agregador, um agente com grande capacidade de negociação e alta experiência de mercado, pode 

ser vantajoso na negociação de outros atributos, como tempos de entrega e qualidade de serviço. 

Uma das questões fundamentais das agregações é perceber qual a função e objectivo da 

entidade agregadora, visto que este termo pode ser interpretado em mais do que uma forma. Esta pode 

funcionar como uma intermediária entre compradores e vendedor, comprando a energia aos produtores 

e vendendo-a aos membros da coligação, assumindo assim funções contabilísticas. Por outro lado, o 

agregador pode simplesmente funcionar como um mediador, facilitando assim o processo de 

negociação. Por motivos de simplicidade e diminuição do risco, muitas vezes o agregador toma apenas 

a função de mediador. 

 A formação de uma coligação não é um processo trivial e carece de um elevado conhecimento, 

tanto de foro técnico como legal, por parte do agregador. Existem, portanto, quatro tarefas que se 

devem considerar como cruciais na formação de uma coligação para a negociação de um contrato de 

energia: 

 Formar grupo de compradores – Identificar potenciais compradores para formar uma coligação 

é uma tarefa fundamental e é facilitada se o agregador tiver em consideração a formação de 

alianças naturais. Alianças naturais são constituídas por partes que partilham características 

em comum como, por exemplo, as anteriormente referidas: segmento de mercado, volume de 

negócio ou geografia. 

 Estimar perfis de carga – Uma análise rigorosa da quantidade de energia requisitada por cada 

membro da coligação, e por fim da própria coligação, é uma tarefa que facilita a disponibilidade 

dos vendedores para licitar em mercado, pois ajuda-os a ajustar os mecanismos de produção 

para as necessidades dos clientes. Ainda assim há outro factor que se pode considerar tão ou 

mais importante que o volume de energia transacionado, que é o perfil de carga da coligação. 

O vendedor deseja um perfil de carga o mais constante e estável possível, tanto ao nível diário 

como ao nível sazonal. Um vendedor dá maior relevância a um comprador (individual ou 

coligação) que consiga garantir um factor de carga alto, ou seja, que consiga manter o consumo 

médio perto do pico de consumo, pelo que é obrigação do agregador tentar formar uma 

coligação que cumpra ao máximo estes requisitos. 

 Pedido de proposta – Nesta fase o agregador faz um pedido de licitação por parte dos 

vendedores. Os termos e condições da proposta irão limitar o número de propostas, mas irão 
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garantir também o melhor fornecimento possível, sendo muitas vezes estes termos e condições 

factores preponderantes na escolha de fornecedor. 

 Negociação do contracto – Apesar das condições do contracto já terem sido declaradas no 

pedido de proposta, existe sempre uma margem negocial que permita ambas as partes 

chegarem a um acordo. Nesta fase podem ser discutidas questões como duração de contratos, 

opções de cancelamento e custos de uma falha de cumprimento dos valores de carga pedidos, 

tanto do lado de quem produz como de quem consome. 

 

Em suma, a formação de coligações de consumidores de energia é um processo complexo e que 

requere um vasto conhecimento técnico e legal do mercado de energia. Ainda assim esta é uma forte 

ferramenta que pode proporcionar uma estimulação da competitividade do mercado, baixando deste 

modo os preços da energia para os consumidores. 

 

4.3 - Modelo de negociação bilateral de energia em equipa 

 

Um modelo de negociação define o comportamento que os agentes envolvidos tomam nas 

fases pré-negocial e negocial. Assume-se aqui que um modelo de negociação é definido pelos 

seguintes critérios: 

 Protocolo de negociação – Este define as regras de comunicação que devem ser seguidas 

pelos agentes (comprador e vendedor) durante o processo, ou seja, os tipos de mensagens 

que podem ser enviadas e o timing de envio das mesmas, estabelecendo assim um mecanismo 

de regulação para coordenar as acções dos agentes envolvidos no processo negocial.  

 Estratégia de negociação - Estabelece o tipo de decisões a tomar ao longo do processo (como 

a aceitação ou não de propostas), a estratégia de concessão e mesmo a continuação ou não 

em negociação por parte dos agentes funcionando então a estratégia de negociação como um 

mecanismo de tomadas de decisão. 

De seguida descreve-se o modelo de negociação bilateral em equipa utilizado no âmbito desta 

dissertação, baseado no trabalho elaborado em Sanchez-Anguix et al. (2012). Serão descritos os 

pressupostos gerais que suportam este tipo de negociação, os protocolos utilizados pelos agentes e as 

respectivas estratégias de negociação. 

 

4.3.1 - Pressupostos gerais 

 

Este modelo de negociação aplica-se à negociação entre uma aliança de duas ou mais partes 

e um único oponente. Muito embora os princípios possam ser parecidos com o modelo da negociação 

bilateral descrito no Capítulo 3, a negociação onde um dos lados é uma coligação apresenta uma 

dinâmica diferente, visto que é necessário estabelecer algumas condições dentro da própria equipa. 

Apresentam-se os pressupostos gerais para o modelo este modelo de negociação. 
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Um grupo de agentes forma uma equipa 𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛}  cujo objectivo é negociar um 

contrato com um oponente 𝑂𝑝 . Embora existam modelos dinâmicos em que mediante situações 

específicas é possível a saída ou entrada de agentes da equipa, neste modelo considera-se que uma 

equipa de negociação se mantém inalterada do princípio ao fim da negociação. As comunicações entre 

a equipa e o oponente ficam a cargo de uma entidade intermediária denominado como mediador 𝑀𝑒𝑑. 

O mediador 𝑀𝑒𝑑 fica encarregue de estabelecer a troca de informações entre a equipa 𝐴 e o oponente 

𝑂𝑝, e vice-versa, sendo opaco para o oponente que a negociação está a ser feita com uma equipa. É 

também da responsabilidade do agregador gerir as vontades dos membros das equipas de maneira a 

conseguir chegar à aceitação (ou não) das propostas do oponente. 

A negociação é composta por 𝑛 ∈ 𝑅 atributos e uma oferta completa é representada por 𝑋 =

{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} onde 𝑥𝑛 é o valor atribuído ao enésimo atributo. 

As preferências privadas de cada agente, seja ele um membro da equipa 𝐴 ou o oponente 𝑂𝑝, 

são representadas através de funções lineares de utilidade. Os itens negociados devem ser 

independentes, o que significa que o valor atribuído a cada um não deve influenciar o valor atribuído 

aos outros. Dependendo dos interesses de cada membro da equipa, assim são dados os valores aos 

itens, e como para os mesmos itens a sua importância para cada membro da equipa pode ser diferente, 

então os valores podem diferenciar-se entre cada membro. A função de utilidade utilizada por cada 

agente não é do conhecimento dos restantes membros da equipa. Essas funções de utilidade são 

definidas como:  

    

                   𝑈𝑖(𝑥1, … , 𝑥𝑛) = 𝑤𝑖,1𝑉𝑖,1(𝑥1) + 𝑤𝑖,2𝑉𝑖,2(𝑥2) +  …+ 𝑤𝑖,𝑛𝑉𝑖,𝑛(𝑥𝑛)                               (4.1) 

onde: 

 𝑉𝑖,𝑗(𝑥𝑛) representa uma função de avaliação monótona que transforma o valor de um atributo 𝑖 

de um agente 𝑗 num valor no intervalo [0, 1]; 

 𝑤𝑖  representa o peso dado por cada agente 𝑖  ao atributo 𝑗 . Os pesos dos atributos são 

normalizados, portanto  ∑ 𝑤𝑖,𝑗 = 1
𝑛
𝑗=1 . 

 

Assume-se que para os membros de uma equipa a função de avaliação monótona 𝑉𝑖,𝑗(. ) é a 

mesma (crescente ou decrescente).  Assume-se igualmente que o oponente utiliza uma função de 

avaliação monótona 𝑉𝑖,𝑗(. )  de sentido contrário ao da equipa (um comprador tende a negociar a 

redução do preço de um produto enquanto o vendedor tende a negociar o aumento do preço). 

Para estabelecer o número de rondas que um agente está disposto a negociar existe um prazo 

de negociação que é estabelecido antes do início da negociação. O processo negocial é considerado 

um fracasso quando esse prazo é ultrapassado. O prazo privado do oponente é definido como ƮOp. A 

equipa possui um prazo de negociação conjunto e que é definido como ƮA , sendo esta uma informação 

disponível para todos os membros da equipa. 

Por fim, cada agente da negociação possui uma utilidade de reserva de cada item. Este valor 

traduz a capacidade de negociação de um item por parte de um agente, ou seja, quanto maior for a 
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utilidade de reserva de um atributo, menos está o agente disposto a conceder na sua negociação. Uma 

proposta sobre um atributo que apresente uma utilidade abaixo da sua utilidade de reserva é rejeitada. 

Define-se como RUOp a utilidade de reserva do oponente e define-se como RUai a utilidade de reserva 

de um membro ai da equipa 𝐴. 

 

4.3.2 - Protocolo de negociação com o oponente 

 

Como já referido anteriormente, o facto de um dos lados da negociação ser na verdade uma 

coligação de vários membros, representada por um mediador, é opaco para o oponente e portanto, 

para este a situação não passa de um simples caso de negociação bilateral. 

Tomando como base uma negociação bilateral entre dois agentes (rever Capítulo 3), assume-

se que um deles inicia o processo e envia uma primeira oferta à sua contraparte que por sua vez fica 

com a responsabilidade de aceitar a mesma ou por fazer uma contraproposta. No caso de ser enviada 

uma contraproposta ao agente com a iniciativa, fica também da responsabilidade deste aceitar a 

mesma ou elaborar a sua contraproposta, o que neste caso significa o início de uma nova ronda de 

negociação. Esta iteração repete-se e a negociação chega ao fim quando um agente aceita a proposta 

do seu oponente, ou no limite, quando o número máximo de rondas de um dos agentes é atingido, 

terminando assim a negociação sem sucesso. 

É de ter em conta que esta dissertação aborda a negociação entre uma coligação de 

consumidores mediada por um agregador e um oponente. Isto significa que o agregador é responsável 

não apenas por fazer a coordenação da troca de propostas entre os membros da coligação e o 

oponente, mas também de tentar conseguir com que a coligação atinja uma decisão unânime através 

de processos internos à equipa de geração de ofertas e regras de tomada de decisão. 

 

4.3.3 – Protocolo de negociação e regra de decisão dentro da coligação 

 

Como já referido, a existência de uma coligação subentende a necessidade de existir uma 

entidade que faça a gestão da negociação em prole da coligação, o agregador. O protocolo de 

negociação dentro da coligação é então regido por esta entidade. Esta é responsável por fazer a ponte 

entre o oponente e os membros da equipa e ajudar estes últimos a chegar a uma decisão que seja 

aceitável e útil para toda a coligação. Quando um conjunto de partes se coliga e juntam ou partilham 

os seus recursos, estes fazem acordos mútuos para estabelecer relações que são tipicamente 

caracterizadas por um nível de dependência bilateral (ou multilateral) muito maior do que acontece 

quando actuam sozinhas. Ao contrário de uma estrutura solitária e independente em que um negociador 

pode exercer a sua autoridade unilateralmente, numa equipa de negociadores, os parceiros têm de 

encontrar uma estratégia para partilhar os direitos e deveres para monitorizar e controlar a actividade 

negocial (Dai & Kauffman, 2003). A criação de uma aliança levanta também a necessidade de definir 

como se faz a divisão do retorno do investimento feito para assegurar a aliança (mas essa análise não 

é aprofundada neste trabalho). 
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Uma das fases de conceber uma coligação é, portanto, criar uma estratégia interna que defina 

que decisões devem ser tomadas pela coligação, como devem ser tomadas e quando devem ser 

tomadas. Dado que uma coligação é (obviamente) constituída por mais do que uma parte, as decisões 

tomadas pela equipa (através do mediador) devem ter em conta os interesses de cada membro. 

Partindo do pressuposto de que os membros de uma equipa se coligam procurando um 

objectivo comum, assume-se que existe cooperação e confiança entre os membros, não havendo 

comportamentos estratégicos. 

Numa primeira fase de negociação, ou pré-negociação, o mediador segue o modelo de 

negociação descrito na Secção 3.2 e recolhe dos membros da equipa os itens que estes querem 

negociar (todos os membros negoceiam os mesmos itens mas eventualmente com valores diferentes), 

o peso de cada item no cenário negocial, o valor desejado para cada um dos itens, e o limite pelo qual 

aceitam negociar cada um dos itens. Por fim o mediador pede a definição da estratégia de negociação 

individual de cada um dos membros da coligação (Secção 3.3). 

Após identificadas as preferências e limites de cada membro da equipa, torna-se necessário 

definir como são tomadas as decisões pela equipa para que o agente mediador possa decidir quando 

uma proposta do oponente é aceite ou não pela coligação. 

Existem três grupos básicos de tomada de decisão: decisão representante ou autocrática, 

decisão por maioria ou democrática e decisão por unanimidade ou consenso. 

Além de identificar o valor que a agregação dos consumos de energia de vários consumidores 

pode ter durante a fase negocial com um vendedor, esta dissertação tem também como já foi referido, 

a intenção de analisar como a regra de tomada de decisão de uma equipa pode (ou não) influenciar os 

resultados de uma negociação, tema este que foi também estudado em Sanchez-Anguix et. al (2011) 

e analisado para este trabalho. São em seguida identificadas quatro estratégias de tomada de decisão 

de equipa, cujos resultados se pretendem em seguida avaliar no caso de estudo apresentado no 

Capítulo 5. 

 

4.3.3.1 - Representatividade 

 

A regra de tomada de decisão em equipa por representatividade caracteriza-se pela existência 

de um membro líder, 𝑎𝑅𝑒  ∈ 𝐴, que toma as decisões por parte do grupo. Esta estratégia de tomada de 

decisão por norma é escolhida quando há poucas opções de escolha, quando existe um membro com 

uma capacidade de negociação claramente superior aos restantes membros, ou quando a equipa tem 

de tomar decisões rápidas. Esta estratégia é a mais simples e a que representa menor esforço na 

tomada de decisão. Basicamente o membro líder toma a posição de mediador, e visto ele não ter 

acesso às funções de utilidade dos seus companheiros de equipa, toma as decisões baseado na sua 

própria função de utilidade, decidindo assim a aceitação ou não das propostas do oponente e o envio 

ou não de contra-propostas ao oponente da coligação. Esta e qualquer estratégia de tomada de decisão 

é escolhida antes da fase de negociação. 
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O critério de aceitação utilizado segue os requisitos do membro representante da coligação e 

portanto, uma proposta do oponente só é aceite quando a utilidade dessa proposta apresenta uma 

utilidade igual ou superior à utilidade da contra-proposta que o membro líder prepara para enviar ao 

oponente na ronda seguinte. Esta estratégia de equipa pode ser formalizada como: 

 

                   𝑎𝑐𝐴 = {

𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟, 𝑈𝑅𝑒 (𝑝𝑂𝑝→𝑅𝑒
𝑡−1 ) ≥  𝑈𝑅𝑒 (𝑝𝑅𝑒→𝑂𝑝

𝑡 )

𝑟𝑒𝑗𝑒𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑗→𝑖
𝑡−1 𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑟, 𝑡 ≥ 𝑇𝐴 

𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑟 𝑝𝑅𝑒→𝑂𝑝
𝑡 𝑈𝑅𝑒 (𝑝𝑂𝑝→𝑅𝑒

𝑡−1 ) ≤  𝑈𝑅𝑒 (𝑝𝑅𝑒→𝑂𝑝
𝑡 ) ˄ 𝑡 ≤ 𝑇𝐴 

                        (4.2) 

 

4.3.3.2 - Maioria SImples 

 

A regra de equipa de tomada de decisão por maioria simples caracteriza-se pela sua génese 

democrática em que todos os membros têm direito de voto e as suas preferências contam. Embora a 

percentagem que estabelece a maioria possa ser definida, por omissão assume-se que a maioria 

corresponde a qualquer valor acima de 50% dos votos. A decisão democrática pode tornar-se num 

processo de decisão lento e pesado, mas funciona bem para equipas com um grande número de 

elementos.  

Sendo baseada numa estratégia de voto, é necessário que o mediador faça a coordenação dos 

votos dos elementos da equipa. Cada ronda negocial apresenta o mesmo processo. A negociação 

começa com o mediador a recolher privadamente as propostas de cada elemento. É sabido que cada 

membro da equipa tem a sua própria função de utilidade e usa a sua estratégia de concessão, embora 

entre os membros estes tendam a acordar numa estratégia e concessão única. Depois de receber as 

propostas de todos os membros, o mediador torna púbico as ofertas recebidas 𝑋 = {𝑋𝑎1→𝐴
𝑡 , … , 𝑋𝑎𝑛→𝐴

𝑡 } e 

dá-se início ao processo de votação. Os membros da equipa aceitam ou não cada proposta de cada 

membro de para cada item de acordo com a sua função de utilidade e passam a mensagem ao 

mediador. Caso a proposta de um parceiro da equipa apresente uma utilidade igual ou superior à 

proposta do membro que está a votar, este dará uma resposta positiva. Por sua vez, o mediador recolhe 

todas as votações dos membros e aplica uma regra de maioria selecionando a proposta mais votada 

que é posteriormente enviada ao oponente. Como referido, não basta que exista simplesmente uma 

proposta com um número de votos superior às outras, pois para que seja validada e enviada ao 

oponente, esta tem que reunir pelo menos 51% dos votos. De igual modo, quando o mediador recebe 

uma proposta do oponente, esta é tornada pública aos membros da equipa, os quais iniciam o processo 

de votação para se decidir se a proposta é considerada aceite ou não. O mediador recolhe as propostas 

e em caso de resposta positiva pela maioria (mais de 50 %) é aceite a proposta do oponente. Caso 

contrário reinicia o ciclo de oferta de propostas por parte de cada membro e eleição da proposta mais 

aceite. 
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4.3.3.3 – Votação Simples 

 

A regra de tomada de decisão em equipa por votação simples caracteriza-se, de igual modo à 

maioria simples, pelo recurso a um processo democrático de voto dentro da equipa, para decidir que 

proposta deve ser preparada e enviada ao oponente, e a aceitação ou não de uma proposta do 

oponente. Esta estratégia ambiciona a evitar resultados pouco desejáveis quando as preferências entre 

os membros das equipas sejam muito diferentes. Sendo baseada numa estratégia de voto, é necessário 

que o mediador faça a coordenação dos votos dos elementos da equipa. Cada ronda negocial 

apresenta o mesmo processo. A negociação começa com o mediador a recolher privadamente as 

propostas de cada elemento. É sabido que cada membro da equipa tem a sua própria função de 

utilidade e usa a sua estratégia de concessão, embora entre os membros estes tendam a acordar numa 

estratégia e concessão única. Depois de receber as propostas de todos os membros, o mediador torna 

púbico as ofertas recebidas 𝑋 = {𝑋𝑎1→𝐴
𝑡 , … , 𝑋𝑎𝑛→𝐴

𝑡 } e dá-se início ao processo de votação. Os membros 

da equipa aceitam ou não cada proposta de cada membro de para cada item de acordo com a sua 

função de utilidade e passam a mensagem ao mediador. Caso a proposta de um parceiro da equipa 

apresente uma utilidade igual ou superior à proposta do membro que está a votar, este dará uma 

resposta positiva. Por sua vez, o mediador recolhe todas as votações dos membros e aplica uma regra 

de maioria selecionando a proposta mais votada, que é enviada ao oponente. De igual modo, quando 

o mediador recebe uma proposta do oponente, esta é tornada pública aos membros da equipa, os quais 

iniciam o processo de votação para se decidir se a proposta é considerada aceite ou não. O mediador 

recolhe as propostas, e em caso de resposta positiva pela maioria (neste caso, proposta com maior 

número de votos), é aceite a proposta do oponente, caso contrário reinicia o ciclo de oferta de propostas 

por parte de cada membro e eleição da proposta mais aceite. 

 

4.3.3.4 – Unanimidade mediada 

 

A regra de equipa de tomada de decisão por unanimidade mediada é assumida como a 

estratégia em que é mais difícil tomar uma decisão, pois todos os membros têm que concordar na 

solução (proposta). Quando a decisão não é célere, os membros enfrentam o transtorno de ter de 

dedicar mais tempo à negociação e ao processo iterativo de troca de propostas. Numa equipa grande, 

esta estratégia pode também levar ao desentendimento entre os membros quando apenas um 

elemento ou um pequeno grupo de elementos está contra a decisão dos restantes elementos do grupo 

(a maioria). Nesta estratégia, o mediador toma um papel activo na construção de propostas para envio 

ao oponente e no alcance de uma proposta unânime para a equipa. Para uma proposta ser considerada 

unânime, o valor da utilidade dessa proposta tem que ser maior ou igual à utilidade de todos os 

elementos da equipa. 

Na elaboração de propostas, todos os membros da equipa são envolvidos na construção das 

mesmas. O mediador inicia o processo iterativo recebendo privadamente de cada membro da equipa 

o valor desejado para cada item em negociação. Quando as preferências (valor desejado de cada item) 

de todos os membros estão recolhidas, o mediador agrega todos os valores enviados pelos elementos 



63 
 

da equipa e envia uma proposta pública 𝑋𝐴→𝑂𝑝
𝑡  com um valor para cada item para todos os membros, 

de maneira a que estes a validem. Esta agregação é feita baseada nos valores máximos ou mínimos, 

consoante a função de valorização dos membros seja monotonamente crescente ou decrescente. 

Quando todos os membros da equipa aceitam a proposta de todos os itens em negociação, essa 

proposta é enviada pelo mediador para o oponente da coligação. Ao receber a proposta da coligação, 

o oponente tem, portanto, a hipótese de aceitar a proposta ou recusá-la, fazer a sua contra-proposta e 

enviá-la ao mediador da coligação. Desta vez a proposta 𝑋𝑂𝑝→𝐴
𝑡+1  é enviada a cada membro da equipa 

pelo mediador e cada membro faz a avaliação da utilidade da proposta podendo, igualmente ao 

oponente, aceitá-la ou rejeitá-la e fazer a sua contra-proposta. Mais uma vez o mediador entra num 

ciclo de agregação e avaliação das contra-propostas de todos os membros da equipa até chegar a uma 

proposta consensual para enviar ao oponente. Este ciclo continua até que a oponente aceite uma 

proposta da coligação, ou todos os membros da coliação aceitem uma proposta do oponente, ou até 

que seja atingido o prazo de negociação da coligação ou do oponente. 
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Capítulo 5- Caso de Estudo 

 

 

 

 

 

Este capítulo apresenta o caso de estudo desenvolvido no âmbito desta dissertação. Apresenta-se 

detalhes do simulador multi-agente utilizado, nomeadamente a interface gráfica do software. 

Posteriormente, o capítulo apresenta aspectos específicos do caso de estudo, sendo de realçar os 

pressupostos que servem de base para as simulações, como o perfil dos consumidores, preços de 

referência e objectivos e limites de todas as entidades em causa. É apresentado em seguida justificação 

para a adopção do factor de concessão de comercializador definido no Capítulo 3. Por fim, o capítulo 

apresenta os resultados experimentais e efectua uma discussão detalhada desses resultados. 
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5.1- Simulações Multi-Agente: Interface Gráfica 

 

O simulador multi-agente de mercados de energia utilizado como base para as simulações 

deste trabalho foi desenvolvido como ferramenta de apoio à decisão na contratação de energia entre 

vários agentes. No caso de estudo da presente dissertação, o simulador permite a negociação entre 

um agente comercializador e uma coligação de consumidores, que vai desde dois membros até cinco, 

embora do ponto de vista do comercializador a negociação seja feita apenas com uma entidade, o 

agregador. O processo negocial tem um prazo referente ao numero de rondas de negociação que caso 

seja ultrapasso culmina no fim da mesma sem chegada a acordo entre as partes envolvidas. 

O simulador multi-agente de mercados de energia utilizado como base para as simulações 

deste trabalho possui uma interface gráfica que permite aos seus utilizadores gerirem o processo 

negocial através da definição das características dos agentes de mercado. O trabalho foi realizado 

recorrendo a uma versão anterior deste simulador, que se encontrava preparada para a simulação de 

contratos bilaterais com recurso a coligações, e que foi aperfeiçoada de maneira a incluir uma estratégia 

de negociação com um factor de concessão sensível ao diagrama de carga da entidade compradora, 

neste caso a coligação. 

O processo de simulação requer a realização de uma série de acções. A primeira delas é a 

inserção da informação pessoal relativa a cada um dos agentes tal como é exemplificado na Figura 5.1 

com os dados do agente comercializador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a inserção dessa informação, o utilizador passa à construção da coligação que pretende 

simular. Dentro da lista de consumidores existente no simulador, o utilizador procede à escolha dos 

membros que quer como parte da equipa. Na Figura 5.2 pode ser observada uma coligação de três 

membros. Posteriormente passa-se à escolha da estratégia de equipa que se pretende utilizar para 

Figura 5.1 – Dados pessoais de agente vendedor 
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fazer face à negociação com o agente comercializador (selecionando uma estratégia das 

disponibilizadas no simulador como pode ser observado na Figura 5.3).   

 

 

 

 

 

 

Inicia-se posteriormente o processo de pre-negociação. Em primeiro lugar, o agente comprador 

divulga o seu perfil de consumo ao agente vendedor. Neste caso, cada membro da coligação envia o 

seu perfil ao agente mediador que tem a função de agregar todos os perfis e enviar um perfil unificado 

ao comercializador. Em seguida começa a definição dos objectivos e limites de cada um dos membros, 

em que se definem os preços das ofertas iniciais para cada um dos agentes, que normalmente 

correspondem a objectivos optimistas para a negociação, assim como os preços limite até aos quais 

os agentes estão dispostos a negociar. Depois disto passa-se à fase de definição do protocolo de 

negociação individual, onde são modeladas as preferências de cada agente negociador (membros da 

coligação e comercializador). No presente caso de estudo, é utilizada a estratégia definida no Capítulo 

3 para o comercializador e é definida uma estratégia de compromisso para todos os membros da 

coligação, onde o factor de concessão é definido por uma constante e é inalterável de agente para 

agente para todos os períodos e rondas de negociação 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 - Janela de formação de coligação Figura 5.3 - Escolha de protocolo de negociação 

em equipa 
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Terminada a fase de de pre-negociação, inicia-se o processo de negociação onde se passa à 

troca de propostas e contrapropostas. A cada ronda, cada agente é notificado sobre a utilidade da 

proposta recebida e é-lhe dada a oportunidade de aceitar a proposta ou fazer uma contra-proposta 

calculada pelo simulador com base no factor de concessão e com base na proposta recebida. Este 

processo continua até que se atinja um acordo ou até que a negociação termine pela chegada ao prazo 

de negociação o que é também divulgado nas janelas dos agentes.  

 

5.2- Pressupostos 

 

O caso de estudo centra-se na negociação de um contrato forward entre uma coligação de 

agentes compradores mediada por uma agente intermediário e um agente vendedor retalhista. Os 

agentes irão negociar os preços associados aos volumes de energia para quatro períodos do dia. Para 

dividir o consumo de cada cliente pelos quatro períodos do dia, foi considerado o ciclo semanal para 

os clientes MT estipulado pela ERSE (ERSE, 2017 b) , que pode ser consultado na Tabela 5-1. 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 - Escolha de estratégoa de 

negociação individual 
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Tabela 5-1 - Ciclo semanal para todos os fornecimentos em Portugal continental 

 Período de hora legal de Inverno Período de hora legal de Verão 

 De segunda-feira a sexta-feira 

Ponta 
09:30 – 12:00 h 

18:30 – 21:00 h 
09:15 – 12:15 h 

Cheia 

07:00 – 09:30 h 

12:00 – 18:30 h 

21:00 – 24:00 h 

07:00 – 09:15 h 

12:15 – 24:00 h 

Vazio 
00:00 – 02:00 h 

06:00 – 07:00 h 

00:00 – 02:00 h 

06:00 – 07:00 h 

Super Vazio 02:00 – 06:00 h 02:00 – 06:00 h 

 Sábado 

Cheia 
09:30 – 13:00 h 

18:30 – 22:00 h 

09:30 – 14:00 h 

20:00 – 22:00 h 

Vazio 

00:00 – 02:00 h 

06:00 – 09:30 h 

13:00 – 18:30 h 

22:00 – 24:00 h 

00:00 – 02:00 h 

06:00 – 09:00 h 

14:00 – 20:00 h 

22:00 – 24:00 h 

Super Vazio 02:00 – 06:00 h 02:00 – 06:00 h 

 Domingo 

Vazio 
00:00 – 02:00 h 

06:00 – 24:00 h 

00:00 – 02:00 h 

06:00 – 24:00 h 

Super Vazio 02:00 – 06:00 h 02:00 – 06:00 h 

 

 

A separação de um dia em quatro períodos reflete as alterações de consumo que tipicamente 

acontecem por parte dos clientes finais. Consequentemente, o valor dos preços praticados obedecerá 

a este factor, registando-se valores mais altos para períodos tipicamente de procura maior e valores 

mais baixos nas horas em que tipicamente existe menos consumo. 

 

5.2.1- Perfil dos membros da coligação 

 

A partir de dados reais de consumo de cinco consumidores comerciais anónimos foram 

construídos os perfis de consumo dos mesmos. Estes dados foram fornecidos pela EDP, tendo sido 

salvaguardado a anonimidade dos consumidores e não tendo sido fornecidos qualquer tipo de 

informação contratual (tarifas e ciclos de consumo). Sem acesso à informação sobre o tipo de 

alimentação destes consumidores, pelo tipo de diagrama de carga e energia consumida, assumiu-se 

que estes consumidores são alimentados em Média Tensão, daí o período horário definido. Com 
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acesso ao consumo de quinze em quinze minutos, durante um ano, de todos os elementos que irão 

formar coligações, foi possível construir o seu perfil de consumo nos quatro períodos horários 

negociados.  

Para tornar o estudo interessante, foram escolhidos cinco consumidores com volumes de 

energia diferentes, tendo o maior consumidor cerca do dobro do consumo de energia do consumidor 

mais pequeno. Para que se tenha percepção do diagrama de carga dos consumidores que irão 

incorporar este estudo, as figuras apresentam o diagrama de carga médio para os meses com o maior 

e menor consumo do ano do maior consumidor (C) e do menor consumidor (E). Salienta-se que os 

meses de máximo e mínimo consumo não são iguais para todos os consumidores. 

 

 

 

 
Figura 5.5 - Diagrama de carga médio de Julho do Consumidor C 

 

 

 

 

 
Figura 5.6 -  Diagrama de carga médio de Fevereiro do Consumidor C 
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Figura 5.7 -  Diagrama de carga médio de Agosto do Consumidor E 

  

 

 

 

 

 
Figura 5.8 - Diagrama de carga médio de Fevereiro do Consumidor E 
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Apresenta-se na Tabela 5-2 e na Tabela 5-3 o consumo anual por período tarifário e período 

anual de cada um dos consumidores correspondente ao ano de 2015. Este consumo inclui, portanto, o 

consumo em todos os períodos de todo o ciclo semanal (dias de semana, sábado e domingo). 

 

 

Tabela 5-2 – Consumo agregado Períodos I e IV 

 

 

Tabela 5-3 – Consumo agregado Períodos II e III 

  Consumo (kWh) 

Período 
Consumidor 

A 
Consumidor 

B 
Consumidor 

C 
Consumidor 

D 
Consumidor 

E 

Super Vazio     37.066,32        79.196,88        75.769,71        57.951,56        55.793,35    

Vazio   129.031,31      203.937,45      247.014,07      152.816,32      117.128,35    

Cheia   295.533,23      419.121,23      555.902,96      335.633,30      236.086,76    

Ponta     51.402,98        87.740,97      116.224,96        73.630,62        51.611,04    

Total 513.033,84 789.996,53 994.911,70 620.031,80 460.619,50 

 

 

 

5.2.2- Preços de Referência  

 

Para iniciar o presente caso de estudo é necessário definir os preços base em que cada agente, 

seja vendedor ou comprador, se irá suportar para gerir a sua negociação. Muitas empresas de retalho 

de energia (EDP, Endesa, Iberdrola, etc…) apresentam nos seus websites os preços de venda de 

energia eléctrica para diferentes tipos de tarifa, como tarifa simples, bi-horária e tri-horária. Estes 

valores são publicados para clientes BTN com contrato no mercado liberalizado, não existindo qualquer 

informação sobre os preços praticados para clientes MT. 

Desde 1 de Janeiro de 2013, as tarifas de venda a clientes finais publicadas pela ERSE (tarifa 

regulada), para Portugal continental, passaram a ter um caráter transitório, sendo suscetíveis de 

revisão. Estas tarifas são publicadas anualmente e válidas apenas para os clientes que ainda não 

fizeram a transição do mercado regulado para o mercado liberalizado. Fazendo uma comparação entre 

  Consumo (kWh) 

Período 
Consumidor 

A 
Consumidor 

B 
Consumidor 

C 
Consumidor 

D 
Consumidor 

E 

Super Vazio     36.515,86        71.548,15        67.283,67        54.163,38        52.828,35    

Vazio   128.395,50      181.639,42      198.502,89      145.230,80      114.678,89    

Cheia   241.272,79      306.137,69      356.452,11      264.124,88      198.205,35    

Ponta     92.321,80      110.777,11      124.444,74        98.444,84        72.095,11    

Total 498.505,95 670.102,37 746.683,41 561.963,90 437.807,70 
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os preços estipulados para o mercado regulado para clientes BTN com tarifa tri-horária e os preços 

estipulados por diferentes comercializadoras é possível concluir que a diferença entre a tarifa 

liberalizada e a tarifa regulada é muito pequena, e não tem um único sentido, existindo 

comercializadoras a vender acima do preço regulado e outras abaixo do preço regulado. 

Seguindo a lógica que se analisou para consumidores BTN no mercado liberalizado, no estudo 

que se segue será utilizado como referência o preço estipulado pela ERSE para clientes MT com tarifa 

tetra-horária no ano de 2017. A tarifa para consumidores MT possui uma construção mais complexa 

dado o grande consumo de energia deste tipo clientes. Esta tarifa divide-se com preços diferentes para 

dois semestres do ano, em que cada semestre se divide em dois períodos. Um semestre contém o 

período I que engloba os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, e o período IV que engloba os meses 

de Outubro, Novembro e Dezembro. O outro semestre contém o período II que engloba os meses de 

Abril, Maio e Junho e o período III que engloba os meses de Julho, Agosto e Setembro. Além desta 

divisão, a tarifa para consumidores MT divide-se também de acordo com o factor de utilização da 

potência contratada, existindo a tarifa de longa utilização, média utilização e curta utilização. A tabela 

4 apresenta os preços regulados de 2017 para clientes MT com factor de utilização médio (ERSE, 2017 

c). 

 

Tabela 5-4 - Tarifa regulada de 2017 para clientes MT 

 Períodos I, IV (€/MWh) Períodos II, IV (€/MWh) 

Ponta 144,6 150,5 

Cheia 112,1 112,2 

Vazio 77,9 81,8 

Super Vazio 66,5 72,9 

 

É de salientar que consumidores MT além de pagarem a energia activa consumida, têm também 

de pagar a energia reactiva consumida ou injectada na rede. Pela falta de dados, e pelas características 

técnicas associadas à energia reactiva, para o estudo em questão, esta componente da energia não 

será considerada. Além disso, para qualquer consumidor, independentemente do tipo de tarifa ou nível 

de tensão de alimentação, existe um termo fixo diário, que também não é considerado para efeitos do 

estudo que se segue. 

 

5.2.3- Preços Iniciais 

 

Como referido nos capítulos 3 e 4, um dos primeiros passos da fase prévia de negociação de um 

contrato é estabelecer objectivos e limites de maneira a que seja claro o que cada agente pretende 

atingir e quando deixa de estar disposto a negociar. É, portanto, nesta fase que cada agente define os 

preços que pretende atingir (preço inicial) e preços limite para os volumes de energia de cada período.  
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Na secção anterior foi apresentado o conjunto de preços que define a referência para as 

simulações que se seguem. Tentando apontar para margens de negociação realistas no mercado 

retalhista liberalizado, foram atribuídos a cada agente, consoante o seu volume, uma margem de 

desconto no preço total de cada período. A Tabela 5-5 apresenta os valores objectivo e limite de cada 

agente consumidor em relação ao preço de referência., que foi estimado tendo em conta o volume de 

cada consumidor. 

 

Tabela 5-5 - Preços objectivo e limite de cada agente 

 Vendedor 
Consumidor 

A 

Consumidor 

B 

Consumidor 

C 

Consumidor 

D 

Consumidor 

E 

Objectivo 100% 93% 92% 91% 93% 94% 

Limite 94% 97% 96% 96% 96% 97% 

 

 

5.3- Factor de concessão 
 

Em linha com o trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação, o retalhista apresentar-se-á nesta 

negociação com a estratégia definida no Capítulo 3. Na secção 3.4 foi apresentada a fórmula geral que 

define o factor de concessão que serve de base à avaliação do peso que uma coligação de consumidores 

e as suas características pode ter na tomada de decisão de um vendedor de energia. Recapitulando 

apresenta-se uma vez mais a referida fórmula. 

Seja 𝑎𝑖 ∈ 𝐴 um agente vendedor com um volume médio de venda por cliente representado pelo 

vector 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚é𝑑𝑖𝑜_𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟 = (𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑑𝑣_1, 𝑣𝑜𝑙𝑚edv_2, 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑑𝑣_3, 𝑣𝑜𝑙𝑚𝑒𝑑𝑣_4) . Seja 𝑎𝑗 ∈ 𝐴  um agente 

comprador com pretensão a adquirir um volume de energia caracterizado pelo vector 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒c =

(𝑣𝑜𝑙c1, 𝑣𝑜𝑙c2 , 𝑣𝑜𝑙c3, 𝑣𝑜𝑙c4) . É modelado o factor de concessão 𝑓𝑘  de 𝑎𝑖  através da seguinte função 

exponencial: 

                        𝑓𝑘(diagrama, 𝑗) =  1 − 𝑒
( − 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝛼 × 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎_𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠

 × 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒(𝑗)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚é𝑑𝑖𝑜(𝑗)
)
                         (5.1) 

 

onde: 

i) α ∈ R é um parâmetro de ajuste; 

ii) 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑚á𝑥𝑖m𝑎_𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 ∈ R representa a potência média máxima do perfil do comprador 

entre os quatro períodos negociados. 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎_𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠 = max{ 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(1),

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(2), 𝑃𝑜𝑡ên𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(3) , 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎(4)}  ; 

iii) 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∈ R representa a potência média do perfil do comprador; 

iv) j ∈ N representa o período do contrato. 

 

Analisando a função que expressa o factor de concessão é possível constatar que existem dois 

factores que maximizam a mesma. O primeiro refere-se ao perfil do diagrama de carga e beneficia os 
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consumidores, neste caso coligação de consumidores, que apresentam diagramas mais constantes, 

ou seja, sem grande disparidade entre o consumo médio de um período e o consumo máximo. Como 

mencionado no capítulo 3, um cliente que apresenta um perfil constante é um cliente mais previsível e, 

portanto, mais apetecível numa lógica de mercado para o retalhista. Isto permite-lhe planear com maior 

segurança a sua compra de energia diminuindo o risco de desvios e diminuindo, portanto, o risco do 

seu negócio. 

O segundo factor, e mais importante, prende-se com o volume total de energia transacionado. 

Embora o perfil de um consumidor seja importante para o vendedor, indubitavelmente este está 

interessado em vender o máximo de energia possível, pelo que valoriza clientes com grande procura. 

De maneira a explorar este factor considera-se que para qualquer retalhista existe um cliente padrão 

que exemplifica o seu cliente médio. Este cliente, como qualquer outro, é representado por quatro 

volumes, que neste caso modelam o consumo médio por período de um cliente da sua carteira. Aplicar 

esta fórmula para deduzir o factor de concessão significa que a valorização do volume de energia é 

feita período a período, o que ajuda a defender o vendedor de energia em cada um deles. Embora dois 

clientes possam ter o mesmo volume total de energia consumida, um cliente que apresenta a maior 

parte do seu consumo durante o período de Vazio não é igual a um cliente que apresenta a maior parte 

do seu consumo no período de Cheia, e o raciocínio repete-se com todas as combinações possíveis 

de períodos.  Assim sendo, é importante que um cliente corresponda (no mínimo) às espectativas do 

vendedor de energia para cada período, visto que isto tem impacto na compra de energia no mercado 

grossista 

Desta maneira, seja um vendedor de grande porte ou pequeno porte, esta fórmula de factor de 

concessão dá a qualquer retalhista uma estratégia de comparação de clientes, beneficiando aqueles 

que apresentam volumes de energia maiores e perfis de consumo mais próximos daquilo que é 

desejável para cada retalhista. 

No caso deste modelo, a evolução dos preços negociados pauta-se por um factor de concessão 

que é constante ao longo da negociação dos valores de cada período. Um agente comprador com um 

grande volume de procura de energia apresenta à partida maior probabilidade de atingir um acordo 

mais rapidamente e mais benéfico para si. 

Sendo o valor do factor de concessão determinado em função da razão a entre a potência média 

e a potência média mais alta dos quatro períodos (doravante denominada como potência máxima) e 

em função do volume de energia, é necessário à partida definir os limites destas variáveis.  

Por razões óbvias, a potência média de um consumidor não pode nunca ser superior à potência 

máxima pelo que a razão entre as das grandezas se fixa em 1. Por outro lado, para clientes com um 

factor de utilização muito baixo, no limite podem existir diferenças muito elevadas entre a potência 

média e a potência máxima, pelo que o valor mínimo se pode aproximar de zero. Considera-se então 

o intervalo para este parâmetro ]0, 1]. Em relação aos limites da razão entre o volume de energia de 

um cliente qualquer e o volume de energia de um cliente médio, torna-se mais complicado definir qual 

o limite máximo. Embora, teoricamente, a agregação de clientes possa levar a diferenças muito 

grandes, fonte da agregação de muitos clientes ou fonte da agregação de clientes fortes, considera-se 
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no âmbito desta dissertação que a diferença entre uma coligação de consumidores e o consumidor 

médio não ultrapassa um volume de dez vezes o volume do consumidor médio. 

Por fim é necessário definir α, o parâmetro de ajuste. O valor da função exponencial daria à 

partida um factor de concessão que se encontraria no intervalo [0,1], ou seja, entre 0% e 100%, como 

foi mencionado anteriormente no capítulo 3. Embora teoricamente os valores se possam situar nesse 

intervalo é necessário compreender que numa negociação real estes valores limite não representam 

factores de concessão realistas. Não é sensato simular um agente cujo perfil implique um factor de 

concessão nulo, ou muito baixo, porque invariavelmente conduziria apenas ao abandono da 

negociação e esta estratégia não teria utilidade. Por outro lado, foram também rejeitados valores para 

factores de concessão muito altos, visto que em casos práticos da vida real nenhum agente abordará 

uma negociação nesses termos. 

 A análise dos diagramas de carga dos agentes envolvidos nas simulações que se seguem e 

anteriormente referidos levam a entender que a razão entre a potência média e a potência máxima 

(entenda-se a potência média máxima dos quatro períodos horários) de cada um deles, para os dois 

semestres contratuais do ano, são os valores que podem ser verificados na Tabela 5-6. 

 

Tabela 5-6 - Razão entre potência média e potência máxima 

 Potência máxima Potência média 

 
Consumidor 

A 

Consumidor 

B 

Consumidor 

C 

Consumidor 

D 

Consumidor 

E 

Período I e IV 0,86 0,91 0,87 0,88 0,92 

Período II e III 0,71 0,75 0,73 0,74 0,79 

 

Assim sendo, a definição do parâmetro de ajuste α teve em conta esta situação e partiu-se de 

um pressuposto de que a razão entre a potência média e a potência máxima do agente comprador se 

situava nos 80%, ou seja 0,8.  

Para se formular a estratégia pretendida, iniciou-se o estudo de possíveis funções exponenciais 

com aquelas em que o valor obtido para o factor de concessão pertence ao intervalo [0,03;  0,3], sendo 

esta uma representação mais fidedigna do que se passa numa negociação bilateral real. 
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Figura 5.9 - Evolução do factor de concessão com variação de α 

 

 

A Figura 5.9 apresenta as várias funções que foram consideradas para obtenção do factor de 

concessão, consoante o perfil de volume de energia. As funções representadas variam entre si no valor 

de α indo o mesmo de 10 até 40 em incrementos de 10. Após a análise dos vários factores, considerou-

se que a função exponencial mais adequada tem a seguinte forma: 

 

                               𝑓𝑘(𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎, 𝑗) =  1 − 𝑒
( − 

𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
20 × 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚é𝑑𝑖𝑎_𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎_𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑠

 × 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒(𝑗)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑚é𝑑𝑖𝑜(𝑗)
)
                (5.2) 

                

Sabendo de antemão os perfis de carga dos agentes envolvidos nas negociações, as 

simulações que se seguem, irão recorrer a esta função e o intervalo de valores possível para ela é 

[0,033;  0,18], com um factor de concessão de 0,04 para um agente com o perfil de um cliente médio. 

Embora para simplificação da determinação do factor de ajuste se tenha considerado uma 

razão entre a potência média e a potência máxima do agente comprador fixa de 80%. Apresenta-se 

por fim, nas imagens seguintes, os gráficos que representam a variação do factor de concessão tendo 

em conta as duas variáveis consideradas. 
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Figura 5.10 - Gráfico da função factor de concessão (I) 

Figura 5.11 – Gráfico da funcção factor de concessão (II) 

Figura 5.12 - Gráfico funcção factor de concessão (III) 
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5.4- Simulações 

 

O objectivo principal do trabalho desenvolvido nesta dissertação consiste em averiguar os 

benefícios de consumidores ao procederem à negociação de contratos de aquisição de energia com o 

recurso a coligações. 

Como foi dado a entender no capítulo anterior, pretende-se com estas simulações perceber os 

benefícios que diferentes coligações apresentam para cada membro da coligação, assim como o 

benefício de diferentes estratégias de coligação e abordagens de negociação.  

Para garantir que é feita uma análise fidedigna aos resultados das simulações em que estes 

apenas podem ser influenciados pelo diagrama de carga da coligação e pela estratégia de equipa 

empenhada, torna-se necessário definir à partida alguns pressupostos que são constantes e 

inalteráveis ao longo das várias simulações: 

 Cada agente (Vendedor, Comprador A, Comprador B, Comprador C, Comprador D, 

Comprador  E) apresenta-se sempre com o mesmo perfil de consumo, com os mesmos 

preços objectivo e com os mesmos preços limite. 

 Não existe possibilidade de alteração do número de agentes em participação a meio 

da negociação. 

 Um agente não tem a possibilidade de alterar a sua estratégia de negociação a meio 

da mesma. 

 Uma coligação não tem a possibilidade de alterar a sua estratégia de negociação a 

meio da mesma. 

 O número limite de rondas fixa-se em 10 rondas negociais. Embora seja um número 

elevado, há que ter em conta que estratégias que levam à necessidade de encontrar 

unanimidade entre os membros de uma coligação podem levar a uma prolongação do 

período de negociação. 

 

Para o agente vendedor, não é perceptivel se a negociação é feita com um agente negociando 

como um simples comprador ou se é feita por um agente representante de vários compradores. Assim 

sendo, a sua atitude e método de negociação é independente da dimensão do seu oponente e tem 

apenas em conta o seu perfil de consumo. 

Tal como foi mencionado em secções anteriores, os agentes usam como referência para as 

suas ofertas iniciais e limites os preços estipulados pela ERSE para clientes MT no ano de 2017. As 

simulações envolvem a negociação de dois contratos com a duração de seis meses cada, respeitante 

aos Períodos I e IV (Janeiro, Fevereiro, Março, Outubro, Novembro, Dezembro) e aos Períodos II e III 

(Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro) referenciados na Tabela 5-4. 

Foram ao todo efectuadas trinta e duas simulações, dezasseis para os Períodos I e IV e 

dezasseis para os Períodos II e III. Estas simulações foram feitas com o intuito de testar os quatro 

regras de decisão em equipa detalhados no Capítulo 4, nomeadamente Maioria Simples (MS), Votação 

Simples (VS), Unanimidade Mediada (UM) e Representatividade (R). Em cada uma destas regras de 

decisão foram testadas quatro coligações com dois, três, quatro e cinco elementos como apresentado 
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na Tabela 5-7. As coligações foram feitas começando por aliar elementos com menor dimensão e ir 

sucessivamente coligando com elementos de maior dimensão. Este esquema de coligação foi utilizado 

dado que de um ponto de vista de aplicação real faz sentido a existência de vontade de juntar forças 

para a negociação de um contrato de energia por parte de entidades com dimensões similares. De um 

ponto de vista puramente económico, sem interesses estratégicos, uma entidade só está receptiva a 

coligar-se com outras entidades que se assemelhem ao seu volume de negócio ou um volume maior, 

pois só assim é possível ganhar uma posição de força para a negociação com um vendedor. 

 

 

Tabela 5-7 - Simulações por contrato 
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5.5- Resultados Experimentais 

 

Nas tabelas 5-8 e 5-9 apresentam-se os resultados resultantes das 32 simulações efectuadas. 

Estes quadros apresentam os preços que foram acordados entre as partes compradora e vendedora 

no fim de cada negociação. Estas tabelas apresentam também o número de rondas que foram 

necessárias para chegar a acordo entre as partes. 

 

 

 

  Elementos da coligação 

Regra de decisão Simulação A B C D E 

Maioria Simples 

1 X    X 

2 X   X X 

3 X X  X X 

4 X X X X X 

Votação Simples 

5 X    X 

6 X   X X 

7 X X  X X 

8 X X X X X 

Unanimidade Mediada 

9 X    X 

10 X   X X 

11 X X  X X 

12 X X X X X 

Representatividade 

13 X    X 

14 X   X X 

15 X X  X X 

16 X X X X X 



81 
 

Tabela 5-8 – Resultados simulações para Períodos I e IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regra Sim 
Coligação Preço SV 

(€/MWh) 
Preço V 
(€/MWh) 

Preço C 
(€/MWh) 

Preço P 
(€/MWh) 

Ronda 
A B C D E 

MS 

1 X       X 64,47 75,52 108,68 140,18 8 

2 X     X X 64,34 75,37 108,46 139,9 5 

3 X X   X X 64,17 75,17 108,18 139,54 5 

4 X X X X X 63,84 74,78 107,62 138,82 3 

VS 

5 X       X 64,52 75,6 108,73 140,23 6 

6 X     X X 64,53 75,61 108,79 140,35 7 

7 X X   X X 64,50 75,56 108,73 140,26 4 

8 X X X X X 64,46 75,51 108,67 140,17 4 

UM 

9 X       X 64,48 75,53 108,69 140,19 7 

10 X     X X 64,38 75,42 108,53 139,99 5 

11 X X   X X 64,26 75,27 108,32 139,72 4 

12 X X X X X 64,01 74,98 107,9 139,18 3 

R 

13 X       X 64,46 75,51 108,67 140,17 7 

14 X     X X 63,81 74,75 107,56 138,75 7 

15 X X   X X 63,67 74,59 197,34 138,45 5 

16 X X X X X 63,42 74,3 106,92 137,91 4 
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Tabela 5-9 - Resultados simulações para Períodos II e III 

 

 

5.6- Análise de Resultados 

 

Os resultados obtidos permitem tirar conclusões interessantes sobre a dinâmica que a 

negociação com diferentes coligações e diferentes protocolos de negociação podem ter no resultado 

final da negociação dos preços de energia. Começa-se por apresentar na Tabela 5-10 aquilo que 

seriam os custos energéticos por período e anual de cada um dos compradores se lhes fossem 

aplicados os preços de referência. Este cenário base permite avaliar os resultados das simulações 

efectuadas. O custo por período é sempre igual ao produto entre o volume de energia consumida e o 

preço da energia nesse mesmo período. Salienta-se nas tabelas os custos anuais de cada comprador, 

pois são estes os valores com maior significado, resumindo o resultado global com os gastos 

energéticos de cada um deles.  

 

 

 

 

 

 

Regra Sim 
Coligação Preço SV 

(€/MWh) 
Preço V 
(€/MWh) 

Preço C 
(€/MWh) 

Preço P 
(€/MWh) 

Ronda 
A B C D E 

MS 

1 X       X 70,71 79,34 108,83 145,97 10 

2 X     X X 70,62 79,24 108,69 145,8 7 

3 X X   X X 70,53 79,14 108,55 145,61 5 

4 X X X X X 70,35 78,94 108,27 145,23 5 

VS 

5 X       X 70,71 79,35 108,89 146,48 5 

6 X     X X 70,71 79,35 108,83 145,98 4 

7 X X   X X 70,71 79,35 108,77 145,48 6 

8 X X X X X 70,67 79,29 108,76 145,89 4 

UM 

9 X       X 70,71 79,34 108,83 145,98 10 

10 X     X X 70,64 79,27 108,73 145,84 6 

11 X X   X X 70,58 79,19 108,62 145,7 6 

12 X X X X X 70,44 79,04 108,41 144,86 5 

R 

13 X       X 70,62 79,24 108,69 145,8 5 

14 X     X X 69,92 78,45 107,61 144,34 5 

15 X X   X X 69,8 78,32 107,43 144,1 4 

16 X X X X X 69,53 78,02 107,01 143,54 4 
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Tabela 5-10 - Custos com preços de referência 

 

Agente Período 
Custo SV 

Ref (€) 
Custo V   
Ref (€) 

Custo C   
Ref (€) 

Custo P   
Ref (€) 

Total (€) 

A 

I e IV      2.428,30        10.002,01        27.046,68        13.349,73        52.826,73    

II e III      2.702,13        10.554,76        33.158,83         7.736,15        54.151,87    

Total      5.130,44        20.556,77        60.205,51        21.085,88      106.978,60    

B 

I e IV      4.757,95        14.149,71        34.318,04        16.018,37        69.244,07    

II e III      5.773,45        16.682,08        47.025,40        13.205,02        82.685,95    

Total     10.531,40        30.831,79        81.343,44        29.223,39      151.930,02    

C 

I e IV      4.474,36        15.463,38        39.958,28        17.994,71        77.890,73    

II e III      5.523,61        20.205,75        62.372,31        17.491,86      105.593,53    

Total      9.997,98        35.669,13      102.330,59        35.486,57      183.484,26    

D 

I e IV      3.601,86        11.313,48        29.608,40        14.235,12        58.758,87    

II e III      4.224,67        12.500,37        37.658,06        11.081,41        65.464,51    

Total      7.826,53        23.813,85        67.266,46        25.316,53      124.223,38    

E 

I e IV      3.513,09         8.933,49        22.218,82        10.424,95        45.090,34    

II e III      4.067,34         9.380,73        22.238,64        10.850,31        46.537,02    

Total      7.580,42        18.314,22        44.457,46        21.275,27        91.627,37    

 

 

 

Como se pode observar nas tabelas 5-8 e 5-9, nas dezasseis simulações de cada período 

existem quatro coligações possíveis. Para essas quatro coligações são apresentados os valores que 

correspondem à relação entre os volumes de energia e o volume de energia do cliente médio assim 

como a relação entre a potência média, de cada coligação e a sua potência máxima. A exposição 

destes parâmetros ajuda a perceber os resultados das simulações. Tanto nos períodos I e IV como nos 

períodos II e III a relação entre a potência média e a potência máxima manteve-se constante para a 

criação de diferentes coligações o que evidencia que os seus diagramas de carga apresentam curvas 

muito similares no que toca à distribuição do consumo ao longo do tempo. Por um lado, este facto torna 

mais fácil isolar e avaliar o impacto do volume de energia na negociação, mas por outro lado complica 

a tomada de conclusões face à distribuição da carga da entidade compradora. 
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Tabela 5-11 - Parâmetros factor de concessão (Período I e IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 5-12 - Parâmetros factor de concessão (Período II e III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O intuito final de cada simulação era descobrir qual o preço final de energia acordado entre uma 

entidade vendedora de energia e uma entidade compradora e daí tirar ilações para as diferentes 

circunstâncias das negociações. Era à partida trivial subentender que um acréscimo de membros numa 

coligação (e por sua vez um acréscimo no volume total) traria poder para negociar preços de energia 

mais vantajosos à entidade compradora. Foi então definido um cliente com um perfil médio que à partida 

permitiria analisar como o crescimento de uma coligação a permitiria a si mesma atingir melhores 

resultados. Avaliando, foram criadas quatro coligações, cujo intervalo de volume de energia negociada 

ia nos períodos anuaisl I e IV de sensivelmente 0,9 até 4 vezes o volume do cliente médio (por período 

horário) enquanto que nos períodos anuais II e III ia sensivelmente de 1,2 vezes até 4,2 vezes o volume 

do cliente médio (por período horário). Da Figura 5.15 até à Figura 5.18 são espelhados os resultados 

da Tabela 5-13 e da Tabela 5-14. Estas tabelas apresentam a diferença entre o preço acordado em 

cada simulação e o preço de referência, sendo que um valor positivo significa que o preço acordado na 

simulação ficou abaixo do preço de referência. 

 

 

Coligação Parâmetros SV V C P 

A-E 
Volume(j)/V_médio (j) 1,23 1,00 0,96 0,89 

P_media/P_maxima 0,76 

A-D-E 
Volume(j)/V_médio (j) 1,99 1,62 1,56 1,52 

P_media/P_maxima 0,77 

A-B-D-E 
Volume(j)/V_médio (j) 3,04 2,44 2,31 2,27 

P_media/P_maxima 0,77 

A-B-C-D-E 
Volume(j)/V_médio (j) 4,04 3,44 3,31 3,27 

P_media/P_maxima 0,76 

Coligação Parâmetros SV V C P 

A-E 
Volume(j)/V_médio (j) 1,33 1,22 1,23 1,32 

P_media/P_maxima 0,89 

A-D-E 
Volume(j)/V_médio (j) 2,13 1,96 1,97 2,11 

P_media/P_maxima 0,89 

A-B-D-E 
Volume(j)/V_médio (j) 3,20 2,87 2,83 3,00 

P_media/P_maxima 0,89 

A-B-C-D-E 
Volume(j)/V_médio (j) 4,20 3,87 3,83 4,00 

P_media/P_maxima 0,89 
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Tabela 5-13 - Diferença entre preços das simulações e preço de referêcia (Período I e IV) 

  Coligação 

Regra Período A-E A-D-E A-B-D-E A-B-C-D-E 

MS 

SV 3,053% 3,248% 3,504% 4,000% 

V 3,055% 3,248% 3,504% 4,005% 

C 3,051% 3,247% 3,497% 3,996% 

P 3,057% 3,250% 3,499% 3,997% 

VS 

SV 2,977% 2,957% 3,008% 3,068% 

V 2,953% 2,940% 3,004% 3,068% 

C 3,006% 2,953% 3,006% 3,060% 

P 3,022% 2,939% 3,001% 3,064% 

UM 

SV 3,038% 3,188% 3,368% 3,744% 

V 3,042% 3,184% 3,376% 3,748% 

C 3,042% 3,185% 3,372% 3,747% 

P 3,050% 3,188% 3,375% 3,748% 

R 

SV 3,068% 4,045% 4,256% 4,632% 

V 3,068% 4,044% 4,249% 4,621% 

C 3,060% 4,050% 4,246% 4,621% 

P 3,064% 4,046% 4,253% 4,627% 
 

 

Tabela 5-14 - Diferença entre preços das simulações e preço de referêcia (Período II e III) 

  Coligação 

Regra Período A-E A-D-E A-B-D-E A-B-C-D-E 

MS 

SV 3,004% 3,128% 3,251% 3,498% 

V 3,007% 3,130% 3,252% 3,496% 

C 3,004% 3,128% 3,253% 3,503% 

P 3,010% 3,123% 3,249% 3,502% 

VS 

SV 3,004% 3,004% 3,004% 3,059% 

V 2,995% 2,995% 2,995% 3,068% 

C 2,950% 3,004% 3,057% 3,066% 

P 2,670% 3,003% 3,336% 3,063% 

UM 

SV 3,004% 3,100% 3,182% 3,374% 

V 3,007% 3,093% 3,191% 3,374% 

C 3,004% 3,093% 3,191% 3,378% 

P 3,003% 3,096% 3,189% 3,748% 

R 

SV 3,128% 4,088% 4,252% 4,623% 

V 3,130% 4,095% 4,254% 4,621% 

C 3,128% 4,091% 4,251% 4,626% 

P 3,123% 4,093% 4,252% 4,625% 
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Os números permitem facilmente verificar que embora o preço decresça com o aumentar da 

dimensão da coligação, para qualquer uma das estratégias utilizadas, um volume que quadruplica um 

cliente médio é compensado com um desconto arredondado de 4%, enquanto que um volume igual ao 

cliente médio consegue um desconto arredondado de 3%. Isto demonstra que muito embora o volume 

de energia seja valorizado, os preços objectivo e limite do vendedor são preponderantes no sucesso 

de negociação por parte do comprador. 

Num mercado de energia como o MIBEL, em que os retalhistas apresentam cada vez menos 

margem de lucro na venda de energia e que recorrem cada vez mais à venda de serviços associados 

aos contratos de energia, é fácil entender que a flexibilidade de negociação não acompanha da maneira 

desejada o aumento do volume de energia em causa. Ainda assim, para compradores cujo ramo de 

negócio seja energeticamente intensivo, o decréscimo de 1% nos preços de energia pode significar 

poupanças de milhares de euros, como se evidenciará mais à frente. É possível verificar que embora 

as diferenças sejam pequenas em nível de percentagem do primeiro período (I, IV) para o segundo (II, 

III), no primeiro a entidade compradora consegue em geral melhores resultados, fruto de uma 

quantidade de compra maior e também de um diagrama de carga mais estável. Muito embora, 

individualmente cada comprador de energia esteja limitado na sua gestão de energia face às 

características do seu negócio (sazonalidade de venda, sazonalidade de carga de trabalho, 

sazonalidade meteorológica, etc…), estratégias para a concessão de negociação em contratos de 

energia, como a aplicada neste trabalho, podem incentivar a reajustes no consumo de energia por parte 

dos compradores, a denominada gestão da procura. 

Analisando o impacto das diferentes estratégias dentro da coligação, evidenciam-se também 

alguns comportamentos padrão nos preços acordados e nas dificuldades das negociações. As 

quantidades de rondas de negociação em cada simulação podem ser analisadas na Tabela 5-8 e 

Tabela 5-9. 

Embora à partida, estratégias de unanimidade, sejam elas por contagem de votos (VS), por 

maioria (MS com valor de maioria a definir) ou ainda por unanimidade total, possam indiciar resultados 

mais vantajosos para uma coligação, pois são fruto de negociação e acordo entre os seus membros, 

no caso deste trabalho, a estrategia de Representatividade apresentou-se como a melhor a utilizar na 

negociação. Como foi descrito no Capítulo 4, uma estratégia de equipa de tomada de decisão por 

representante caracteriza-se pela existência de um membro líder que toma as decisões por parte do 

grupo. Esta estratégia leva a uma maior simplicidade o que representa menor esforço na tomada de 

decisão. Ao tomar a posição de mediador, o membro líder da equipa toma as decisões baseado na sua 

própria função de utilidade, ou seja, baseado nos seus objectivos e limites. Nestas simulações, e como 

tem lógica, o membro líder foi por omissão sempre aquele que à partida apresentava melhor posição 

de negociação, nomeadamente com os objectivos de preço mais ambiciosos e com os limites de preço 

mais restritos. Analisando os dados finais é possível concluir que esta estratégia levou a resultados 

sucessivamente mais vantajosos para os intervenientes face à negociação com as mesmas condições 

mas com regras de decisão de equipa diferentes, e é possível concluir mais ainda que os resultados 

foram tanto melhores quanto mais simples a regra de decisão em equipa. No gráfico da Figura 5.13 é 

possível verificar um exemplo desta situação. A evolução do preço acordado para o período de Vazio 
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foi sucessivamente mais positiva e com maior taxa de crescimento para a estratégia representante e 

pode ser verificado caso se faça uma análise aos restantes períodos negociados. 

 

 

Figura 5.13 - Evolução do preço do período Vazio (I, IV) para diferentes coligações e estratégias 

 

Dada a rigidez do perfil de consumo de cada cliente torna-se claro o porquê da estratégia 

Representatividade ser mais eficaz. Faria sentido a utilização de uma estratégia de unanimidade para 

uma coligação em que os seus elementos tivessem a meio da negociação a capacidade de alterar o 

seu diagrama de carga face a condições mais vantajosas através de técnicas denominadas como peak 

shaving ou load shifting. Não sendo esse o caso deste estudo, assume-se então a Representatividade 

como a melhor estratégia a adoptar, que além de apresentar os melhores preços, apresentou ainda em 

geral os tempos do processo de negociação mais curtos, o que mais uma vez leva a demonstrar a 

importância de utilizar a posição dominante da coligação para usar como base de negociação. Embora 

se esteja no âmbito deste trabalho a testar negociações em mercado eléctrónico, o factor tempo é em 

ambiente real tão importante quanto os objectivos económicos dos intervenientes. No mercado, como 

ele existe, e sendo as margens de negociação tão baixas como anteriormente mencionado, um 

retalhista dificilmente negoceia mais que duas ou três rondas, a não ser que essa venda represente um 

movimento estratégico da empresa. 
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Figura 5.16 – Resultados coligação 

ABCDE período I e IV 
Figura 5.15 - Resultados coligação AE 

período I e IV 
Figura 5.17 - Resultados coligação 

ABDE período I e IV 
Figura 5.14 - Resultados coligação ADE 

período I e IV 
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Figura 5.21 - Resultados coligação AE 

período I e IV 
Figura 5.18 - Resultados coligação 

ABCDE período II e III 
Figura 5.19 - Resultados coligação 

ABDE período II e III 
Figura 5.20 - Resultados coligação 

ADE período II e III 
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Como referido no início desta secção, os custos anuais de cada comprador são os valores que 

resumem o resultado global com os gastos energéticos de cada um deles. Da Tabela 5-15 à Tabela 

5-18 são apresentados os resultados económicos anuais atingidos pelas quatro coligações. 

 

Tabela 5-15 - Resultados finais coligação A-E 

  SM VS UM R 

A 

Custo Total Anual (€)    103.738,28       103.812,39      103.743,78       103.666,94    

Diferença (€)        3.240,32           3.166,21         3.234,82           3.311,66    

Diferença (%) 3,03% 2,96% 3,02% 3,10% 

E 

Custo Total Anual (€)      88.851,83         88.927,09        88.856,92         88.790,95    

Diferença (€)        2.775,54           2.700,27         2.770,44           2.836,41    

Diferença (%) 3,03% 2,95% 3,02% 3,10% 

 

 

Tabela 5-16 - Resultados finais coligação A-D-E 

  SM VS UM R 

A 

Custo Total Anual (€)    103.568,99       103.796,21      103.620,56       102.624,61    

Diferença (€)        3.409,61           3.182,39         3.358,04           4.353,99    

Diferença (%) 3,187% 2,975% 3,139% 4,070% 

D 

Custo Total Anual (€)    120.267,37       120.526,46      120.326,26       119.166,42    

Diferença (€)        3.956,01           3.696,92         3.897,12           5.056,96    

Diferença (%) 3,185% 2,976% 3,137% 4,071% 

E 

Custo Total Anual (€)      88.707,47         88.901,45        88.751,05         87.898,10    

Diferença (€)        2.919,90           2.725,92         2.876,32           3.729,26    

Diferença (%) 3,187% 2,975% 3,139% 4,070% 

 

 

Tabela 5-17 - Resultados finais coligação A-B-D-E 

  SM VS UM R 

A 

Custo Total Anual (€)    103.368,93       103.722,33      103.469,07       102.431,43    

Diferença (€)        3.609,67           3.256,27         3.509,53           4.547,17    

Diferença (%) 3,37% 3,04% 3,28% 4,25% 

B 

Custo Total Anual (€)    146.817,83       147.298,30      146.956,62       145.471,86    

Diferença (€)        5.112,19           4.631,72         4.973,40           6.458,17    

Diferença (%) 3,36% 3,05% 3,27% 4,25% 

D 

Custo Total Anual (€)    120.038,24       120.435,70      120.153,00       118.943,05    

Diferença (€)        4.185,13           3.787,68         4.070,38           5.280,32    

Diferença (%) 3,37% 3,05% 3,28% 4,25% 

E 

Custo Total Anual (€)      88.536,17         88.827,60        88.622,00         87.732,54    

Diferença (€)        3.091,20           2.799,76         3.005,37           3.894,82    

Diferença (%) 3,37% 3,06% 3,28% 4,25% 

 

 



91 
 

Tabela 5-18 - Resultados finais coligação A-B-C-D-E 

  SM VS UM R 

A 

Custo Total Anual (€)    102.970,46       103.700,56      103.141,74       102.032,25    

Diferença (€)        4.008,14           3.278,04         3.836,86           4.946,35    

Diferença (%) 3,75% 3,06% 3,59% 4,62% 

B 

Custo Total Anual (€)    146.266,44       147.274,39      146.494,27       144.905,17    

Diferença (€)        5.663,58           4.655,63         5.435,75           7.024,86    

Diferença (%) 3,73% 3,06% 3,58% 4,62% 

C 

Custo Total Anual (€)    176.672,88       177.861,58      176.934,97       175.000,34    

Diferença (€)        6.811,38           5.622,68         6.549,29           8.483,92    

Diferença (%) 3,71% 3,06% 3,57% 4,62% 

D 

Custo Total Anual (€)    119.581,99       120.416,91      119.769,88       118.479,61    

Diferença (€)        4.641,39           3.806,47         4.453,50           5.743,77    

Diferença (%) 3,74% 3,06% 3,59% 4,62% 

E 

Custo Total Anual (€)      88.195,23         88.819,84        88.326,16         87.390,81    

Diferença (€)        3.432,13           2.807,53         3.301,20           4.236,55    

Diferença (%) 3,75% 3,06% 3,60% 4,62% 

 

 

É de salientar que, como referido no inicio deste capítulo, a flexibilidade de negociação de cada 

período (SV, V, C, P) varia consoante a sua criticidade para cada um dos intervenientes. Avaliando a 

Tabela 5-13 e  Tabela 5-14 é possível concluir que na maioria dos casos, os períodos C e P foram 

aqueles que sofreram descontos mais baixos (muito embora com diferenças muito baixas), 

exactamente por serem aqueles cujos produtos volume por preço envolvem as maiores quantias de 

dinheiro. 

Como foi dito anteriormente, tendo em conta os volumes de energia envolvidos para cada 

comprador, mesmo pequenos descontos significam milhares de euros ao fim do ano. Para a coligação 

com maior sucesso (A-B-C-D-E) e para a estratégia com melhor sucesso (Representatividade) as 

diferenças em gastos energéticos do cliente mais pequeno (E) ao cliente maior (C) situaram-se entre 

os 4236€ e 8483€, valores significativos para empresas de pequeno/médio porte, e ainda mais 

significativos quando acrescidos de impostos.  
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Capítulo 6- Conclusões 
 

 

 

 

 

 

Neste capítulo final são compiladas as principais conlusões retiradas do trabalho desenvolvido ao longo 

da presente dissertação, sendo também feitas recomendações para possíveis trabalhos futuros. 
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6.1- Síntese dos Resultados 
 

A liberalização do sector eléctrico, nomeadamente nas áreas da produção e comercialização, 

veio representar uma disrupção com aquilo que era a realidade, tanto de Portugal como de vários outros 

países pelo mundo. O fim de uma estrutura verticalmente integrada onde a mesma entidade tomava o 

papel de produtor, distribuidor e comercializador, veio extinguir o esquema de exploração de um sector 

que vivia em monopólio regulado. Como tal, o processo de liberalização do sector eléctrico abriu espaço 

para o aparecimento de concorrência ao nível de sectores como a produção e a comercialização, o que 

representou uma oportunidade para o aparecimento de novos agentes de mercados, cada um com as 

suas estratégias, mas todos com o intuito de maximizar a sua posição nas suas áreas de intervenção, 

tanto ao nível de clientes como ao nível de lucros. Tão importante como para produtores e 

comercializadores, o processo de desregulação representou para os consumidores finais uma 

oportunidade de escolher a sua entidade fornecedora de energia. Esta possibilidade de escolha veio 

permitir ao consumidor procurar a condição contratual com melhores benefícios para si e com isso 

procurar inevitavelmente um ganho financeiro. Neste ambiente, a contratação bilateral surgiu como um 

modelo de mercado capaz de garantir às partes envolvidas (comprador e vendedor) as condições mais 

vanatojosas para si e não ficar, portanto, sujeito às condições impostas pela regulação. 

Após a liberalização, a complexidade levantada pela nova dinâmica dos mercados levou à 

necessidade de encontrar soluções computacionais capazes de fazer frente aos novos desafios 

negociais. Tal solução foi encontrada através da modelação de agentes computacionais, autónomos e 

capazes de operarem num sistema multi-agente. Estes agentes são especificados e desenvolvidos de 

maneira a replicarem as características e objectivos das entidades que querem modelar, sejam elas 

produtores, comercializadores ou consumidores, permitindo desta maneira recriar um ambiente 

computacional de mercado e simular negociações tanto quanto possível similares ao que sucede em 

ambiente real. 

Neste contexto, o trabalho desenvolvido no âmbito desta dissertação focou o estudo de 

coligações de consumidores como estratégia para a celebração de um contrato bilateral com um 

comercializador de energia.  

Como descrito no Capítulo 4, as principais vantagens do recurso às coligações como forma de 

negociação de contratos de energia por parte dos clientes finais, prendem-se essencialmente com a 

obtenção de maiores volumes de compra, melhorando assim a sua posição de. Muito embora pareçam 

evidentes os benefícios que podem levar à criação de coligações de compradores de energia eléctrica, 

é fundamental que o vendedor esteja sensível aos factores que levam a essa negociação. Foi com 

base neste pressuposto elaborado uma estratégia de negociação, descrita no Capítulo 3 e adaptada 

no Capítulo 5, que modela o comportamento negocial de um agente vendedor face ao diagrama de 

carga do comprador. Esta estratégia é de concessão fixa e indica o ritmo com que um participante cede 

às exigências negociais do opositor, através de uma fórmula apresentada no final do Capítulo3. 

Como referido no trabalho, a negociação em equipa não apresenta por motivos óbvios a mesma 

dinâmica de uma negociação individual, visto que que apesar de se assumir que os membros de uma 

equipa tenham objectivos comuns, estes podem discordar em alguns pontos das negociações, o que 



95 
 

leva à necessidade de atingir um acordo entre ele. Nesse sentido, foi descrito no Capitulo 4 o modelo 

de negociação em equipa adoptado e foram identificados protocolos de negociação em equipa, 

capazes de dar resposta a diferentes graus de unanimidade dentro da mesma. 

De modo a testar o impacto do perfil de consumo de uma coligação e comparar o desempenho 

de diferentes protocolos de negociação em equipa, foi elaborado um caso de estudo que envolve a 

negociação bilateral entre um agente comercializador e uma coligação a variar entre dois e cinco 

membros, todos em representação de um cliente com perfil comercial. Na base dos pressupostos do 

caso de estudo estão dados reais de consumo de 2015 relativos a cinco entidades anónimas. O caso 

de estudo trata a negociação de dois contratos, sendo que para efeitos de preços de referência foram 

usados preços reais praticados no mercado regulado em 2017 para clientes alimentados em Média 

Tensão. 

Após terem sido realziadas trinta e duas simulações para os dois semestres contratuais, 

fazendo variar a coligação em negociação assim como a regra de decisão em equipa, são de realçar 

as seguintes conclusões: 

 O crescimento da dimensão da coligação em volume de compra por acréscimo de novos 

membros traz benefícios evidentes nos resultados do processo de negociação. Embora o preço 

decresça com o aumento da dimensão da coligação, para qualquer uma das estratégias 

testadas é possível ver que uma coligação com o quádruplo do volume de um cliente médio 

consegue um desconto arredondado de 4%, enquanto que um volume igual ao cliente médio 

consegue um desconto de aproximadamente 3%. Estes resultados são fruto de uma simulação 

com base nas condições actuais de mercado onde o agente retalhista apresenta margens de 

negociação muito baixas, recorrendo muitas vezes a serviços paralelos à venda de energia 

para melhorar os resultados do seu negócio. A estes resultados é necessário acrescentar que 

apesar de uma coligação com uma grande dimensão ser mais vantajosa de um ponto de vista 

do resultado da negociação, é necessário ter em conta que a negociação em equipa apresenta 

custos de transacção superiores ao custo de uma negociação individual, pois requer uma 

dinâmica para a pesquisa de parceiros, manutenção de relações e chegada a acordo ao nível 

de objectivos do processo negocial. 

 Embora não tenha sido dinamicamente comprovado, visto que a estabilidade dos diagramas 

de carga se manteve constante para as quatro coligações testadas, dentro de cada um dos 

dois períodos negociados verifica-se ser importante para os membros da equipa a definiçã de 

equipas em que os seus diagramas de carga individuais se complementem, de maneira a 

resultar num diagrama de carga total suave indo, desta maneira, ao encontro dos objectivos do 

comercializador. Embora à partida faça sentido a construção de coligações de consumidores 

comerciais fazendo recurso a membros com ramos de negócio idênticos, não é de descartar a 

construção de coligações com consumidores de negócios dispares, pois isto pode resultar na 

referida complementariedade de diagramas de carga. 

 

 Embora o perfil de consumo tome uma posição fundamental nos resultados obtidos, a regra de 

decisão em equipa definida à priori apresenta também uma grande influência nos resultados 
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do contrato obtido. Se considerarmos os protocolos de negociação por nível de unanimidade 

crescente como Unanimidade Mediada, Maioria Simples, Votação Simples e 

Representatividade, é possível concluir pelos resultados que o benefício é crescente com o 

nível de decréscimo de unanimidade. A estratégia de Representatividade leva a uma maior 

simplicidade, o que representa menor esforço na tomada de decisão. A tomada de decisão por 

parte do membro líder da equipa baseada na sua própria função de utilidade, e nos seus 

objectivos e limites, que são sempre mais ambiciosos, aliada à posição a nível de volume de 

compra que a coligação lhe dá, resulta numa posição de negociação superior à dos restantes 

membros que culmina em melhores resultados. Esta estratégia faz sentido em negociações 

como as que foram simuladas, visto que o único objectivo em discussão é o preço e assim 

sendo todos os membros estão interessados em pagar o menos possível. 

 

6.2- Trabalho Futuro 
 

De maneira a que se continue a exploração do tema do trabalho desenvolvido nesta 

dissertação, sugerem-se de seguida alguns tópicos que podem conferir mais um nível de complexidade 

ao simulador desenvolvido no projecto MAN-REM - Negociação Multi-agente e Gestão de Risco em 

Mercados de Energia Elétrica, e que aproximariam o projecto dos seus objectivos relativos à agregação 

de consumidores. 

Começam a existir à data de hoje agentes de mercado denominados como agregadores que 

executam a tarefa de agregar e gerir uma carteira de consumidores do mercado retalhista fazendo 

disso uma estratégia para optimizar a participação no mercado grossista. Esta gestão da carteira de 

consumidores passa por ser capaz de aproveitar a flexibilidade de consumo de energia dos seus 

consumidores e criar estratégias de gestão de procura capazes de incentivar à mudança dos perfis de 

consumo, seja através de alisamento dos diagramas de carga seja através de transferências de carga. 

Assim sendo, como trabalho futuro poder-se-ia implementar no simulador a aplicação de estratégias 

de gestão de procura a uma equipa de negociação, incentivando os membros da equipa a alterarem o 

seu padrão de consumo para optimizar o perfil do diagrama de carga da coligação através de benefícios 

nos preços da energia. 
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