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Nada é permanente, salvo a mudança
Heráclito

Uma mudança deixa sempre patamares para uma 
nova mudança
Nicolau Maquiavel



Evolução da fisionomia do mercado (PT)

Aumento da 
parcela do 
consumo satisfeita 
a partir de fontes 
renováveis
Fonte: ERSE
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Evolução da fisionomia do mercado

Aumento da 
variabilidade 
estrutural (risco 
para os agentes) do 
preço de mercado
Fonte: Thomson 
Reuters; 
elaboração ERSE 0%
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Integração de mercado

Redução dos 
diferenciais de 
preço entre 
mercados, mas 
ainda com alguma 
dispersão
Market Monitoring 
Report 2016 - ACER

17 €/MWh
(NL-GB)

0,3 €/MWh
(ES-PT)



Integração de mercado

Aumento das trocas de energia, com racionalidade económica
Market Monitoring Report 2016 - ACER



Integração de mercado

Aumento das trocas mais próximo da entrega (tempo real)
Market Monitoring Report 2016 - ACER



Aproximação da negociação ao tempo real

Para alguns países a negociação mais próximo do tempo real 
corresponde a parte importante da procura…
Market Monitoring Report 2016 - ACER



Negociação de energia em mercado

…não necessariamente com os mesmos resultados observáveis…
Market Monitoring Report 2016 - ACER



Negociação de energia em mercado

…porque os 
modelos também 
não são iguais…
Market Monitoring 
Report 2016 - ACER



Negociação de energia em mercado

…e os instrumentos 
também não são 
iguais…
Market Monitoring 
Report 2016 - ACER



Que implicações das evidências?

Nada é permanente, salvo a mudança
Heráclito

•A fisionomia do mercado vai-se alterando, por força da atuação 
dos agentes, da evolução da tecnologia, do desenho de políticas e 
da própria integração espacial
•Salvaguardar a condição de máxima eficiência na afetação dos 
recursos exige que o desenho de mercado responda às 
necessidades do mercado e dos agentes que nele participam
•O que significa que é necessário gerir a mudança e não ignorar 
que ela existe e é necessária…



Que implicações das evidências?

Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança
Nicolau Maquiavel

•…mas a mudança deve ser gerida com base nas reais 
necessidades e no patamar que cada realidade observa em cada 
momento
•Desenhos de mercado orientados pela filosofia de “one size fits 
all” não garantem os melhores resultados globais… sem isso 
significar que se promova a máxima diversidade e (com isso) a 
menor integração
•O grande desafio está em encontrar a dose certa de 
subsidiariedade (nos meios) para garantir objetivos comuns



Que implicações das evidências?
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