
A Hidroeletricidade em Portugal – Desafios | 07 de outubro

Gestão de recursos 
hídricos em mercado

Director de Mercados de Electricidade

Berto Martins

7 de Outubro de 2019



Agenda

• A EDP e a Hidroeletricidade

• Gestão partilhada dos Recursos Hídricos

• A Geração Hidroelétrica em Portugal

• Os Mercados Elétricos - MIBEL

• Os Sistemas Elétricos Futuros



O portfolio da EDP

Fonte : EDP - Dados relativos a 2018 



Hídrica : 7.2 GW de capacidade instalada na Península Ibérica, dos 
quais 4.3 GW são albufeiras e 2.8 GW têm capacidade de bombagem



A gestão dos recursos hídricos é caracterizada pela incerteza,



e também pela gestão do nosso concorrente em Espanha

• A Iberdrola controla 
atualmente os grandes 
armazenamentos no Douro 
Internacional : Villalcampo e 
Ricobayo (Esla)

• Entrega depois água para as 
centrais da EDP em Miranda 
do Douro

• Volta a ter controlo num
outro grande albufeira
(Almendra), com grande  
capacidade de bombagem
de elevados volumes do 
Douro

• Entrega novamente água 
para as centrais da EDP em 
Barca de Alva (Pocinho)



pelo que tem obrigatoriamente que ser realizada de forma criteriosa



… com base nos distintos utilizadores do recurso hídrico.



A navegabilidade do Douro limita fortemente a exploração do sistema



Mix de geração na Península Ibéria nos últimos anos



Como seria expectável, a produção hídrica acompanha o IPH, 
particularmente nos primeiros meses de cada ano



A definição do “valor da água” é critica para a gestão criteriosa do 
recurso

Fonte: EDP - DME



O racional das ofertas reflete critérios de racionalidade económica

Fonte: EDP - DME



O mercado depois “responde” com preços diferenciados em função 
da procura em cada hora e das estratégias de oferta dos players

Fonte: EDP - DME



Grande volatilidade dos preços, mesmo em termos de médias diárias

Fonte: EDP - DME



Recursos hídricos são fundamentais para a estabilidade do sistema

Fonte: OMIE - REN



Grande volatilidade do recurso eólico e com fraca predictibilidade

Fonte: EDP



O futuro será certamente bastante mais “renovável”, pelo que a 
flexibilidade se vai tornar ainda mais importante



Para além da incerteza, a exploração da hídrica convencional vai 
passar a ser significativamente diferente e a bombagem terá um papel 
muito importante para a segurança de abastecimento



Diagrama de carga em Julho-2030 - Simulação

Fonte: EDP



O futuro será bastante mais “complexo“…



… e com muito mais participantes



Mas os recursos hídricos continuarão a desempenhar um papel muito 
importante no Sistema, pelo que devem ser geridos criteriosamente 



Em resumo

• A gestão dos recursos hídricos é um tema complicado, envolvendo 
muitos stakeholders e por vezes solicitações contraditórias.

• A Geração hidroelétrica em Portugal é bastante volátil, e em alguns
sistemas dependente da vontade de outros agentes de mercado. 

• Estas questões colocam muita incerteza no processo e incorporam 
ainda mais complexidade na gestão.

• Os Mercados Elétricos estão também a tornar-se cada vez mais 
complexos, com negociação mais próxima do tempo real, e com 
novos produtos de flexibilidade, que vão certamente trazer mais 
volatilidade na gestão do recurso hídrico.

• Os sistemas futuros vão ser muito mais renováveis, e a flexibilidade 
da geração hídrica vai ter um papel fundamental neste domínio para 
a garantia da segurança do sistema e do abastecimento de energia 
aos clientes.



Questões Finais
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