
 1 

A BRR – Banda de Reserva de Regulação contratada à indústria equivale ao apoio térmico? 
 
 

 
Capacidade firme contratada no leilão britânico de 2022-02-22 por classe de tecnologia. 
 
Em entrevista ao Expresso, 11 de novembro, o Sec. de Est. do Ambiente e da Energia disse 
que sim e que a BRR até é mais flexível e mais barata do que reabrir a Central do Pego a 
carvão. Mas está enganado, porque não chega garantir em cada instante equilíbrio entre o 
que se produz e a POTÊNCIA da carga de consumo, pois é também necessário assegurar o 
balanço anual em ENERGIA. O leilão de BRR, inventado para substituir o pagamento 
administrativo por interrutibilidade, por desacordo com as regras da CE, pode contribuir 
momentaneamente para suprir escassez em potência (pré-aviso de 15 minutos e ativação de 
uma hora). Contudo, o ano seco que vivemos é um exemplo das limitações em ENERGIA anual 
do sistema hídrico, a qual pode oscilar grosso modo entre 10% e 30% do consumo, e sempre 
exigiu apoio térmico continuado pois a sua capacidade de armazenagem é relevante, mas 
insuficiente para a sua autorregulação. Uma central térmica pode desempenhar 
simultaneamente os dois papéis, desde que se compre combustível para tal. E a situação de 
seca, em que a energia natural produzida pelo sistema hídrico, até fim de outubro, foi menos 
6680GWh do que em 2021, é um bom exemplo e nem seriam suficientes os 600MW do Pego, 
porque a potência mínima necessária andaria pelos 916MW. Também como não se comprou 
gás adicional ao contratado no longo prazo, o apoio térmico veio principalmente da produção 
a gás espanhola (saldo importador subiu 5563GWh)... 
 
Na figura apresenta-se o resultado do leilão britânico no Mercado de Capacidade, realizado 
em 22 de fevereiro de 2022, por classe de tecnologia (preço de fecho GBP 30590/MW/ano, 
cerca de 4€/MW/hora). Apesar de estarem fora da EU mantêm regras compatíveis, sendo de 
referir que estão contemplados: o DSR (Demand Side Response), o que se assemelha ao BRR; 
os contributos externos via interligações, coisa que poderia tornar as importações atuais de 
apoio em contributo firme; remodelações de centrais; apoio a novos investimentos em 
centrais de produção e maioritariamente a centrais em exploração. Note-se ainda que usa 
valores de “De-rated capacity”, ou seja potência firme por tecnologia onde, por exemplo, a 
eólica onshore anda apenas nos 8% e a offshore nos 12% da capacidade instalada (e nas 
fotovoltaicas é bem pior, pois na ponta noturna não há sol), como contribuição efetiva para 
a ponta de carga e que parece ser assunto tabu por cá... E quando na entrevista citada se 
afirma que vão ser preparados vários leilões, “desde a potência firme que vamos leiloar”, será 
que se vai adotar o modelo britânico? Ou simplesmente é mais um arranjo parcial para ajuda 
ao prolongamento da vida da central a gás da Tapada do Outeiro, que termina o CAE em 2024, 
mas aparece a operar até 2029 no Planeamento da REN? 
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The awarded and exited Capacity is summarised below by technology type. Existing Generating CMUs and Proven DSR CMUs made up 77% of the Capacity entering the Auction, of which 
86.6% were awarded a Capacity Agreement. New Build Generation had a total 11,152.570 MW enter the T-4 Capacity Auction. New Build Generating CMUs, Refurbishing CMUs and 

Unproven DSR CMUs amounted for 23% of total Capacity entering the Auction, 13.4% of this Capacity was successful in gaining a Capacity Agreement.

Graph 3. Capacity in MW awarded by Generating Technology Class

Graph 4. Capacity in MW awarded by Primary Fuel type

The below chart showcases the total amount of capacity awarded, divided into the relevant Primary Fuel Type.
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O mercado marginalista não garante que a tecnologia térmica que fixa, direta ou 
indiretamente (hídrica de substituição), o preço horário recupere receitas além do seu custo 
variável (combustível e emissões de CO2). Para recuperar custos fixos ou faz mark up de preço 
nos momentos incertos de escassez ou recebe algum pagamento do sistema pela capacidade 
efetiva que disponibiliza, tipo prémio de seguro, assegurando previsibilidade e menor 
volatilidade nos preços. Em Portugal, após a criação do MIBEL adotou-se o modelo espanhol 
de “garantia de potência” (Port. 765/2010 de 20 de agosto) com dois incentivos: ao 
investimento; à disponibilidade. Nunca foi aplicado na sua plenitude e a Port. 41/2017, de 27 
de janeiro, veio alterar o incentivo de disponibilidade para uma remuneração de “reserva de 
segurança”. Foi mais um exercício parcial, com um único leilão com preço de 4775€/MW/ano 
(0,55€/MW/hora), suspenso até clarificação das regras da CE, que agora se invocou para o 
leilão da BRR! Para quando uma visão integrada de planeamento? 
 
 
Notas: 
 
• Qual a diferença entre energia e potência? 

Energia é o que faz acontecer as coisas, mede-se em joule (J); potência é o ritmo de 
transformação ou de transferência de energia, mede-se em watt (W) sendo 1W = 1J/s, ou 
1J = 1Wx1s. 
Na eletricidade é usual usar para a energia o kWh (quilowatt-hora); 1kWh = 1000Wx3600s 
(J). Os múltiplos megawatt-hora (MWh) e gigawatt-hora (GWh) são muito utilizados: 
1MWh = 1000kWh; 1GWh = 1000MWh. 
De forma idêntica, é vulgar para a potência o uso do quilowatt (kW), do megawatt (MW) 
e do gigawatt (GW): 1kW = 1000W; 1MW = 1000kW; 1GW = 1000MW. 
Por exemplo, num automóvel a energia está contida no depósito de combustível e a 
potência no motor que transforma a energia química armazenada no combustível em 
energia mecânica. É comparável a uma central térmica que transforma a energia química 
do combustível em energia elétrica, com a vantagem de se poder regular a potência, ou 
ritmo da transformação da energia, de acordo com as necessidades entre o mínimo 
estável de funcionamento e o máximo de projeto (equivale regular a potência por meio 
de “carregar no acelerador”). 
 

• O que é a BRR – Banda de Reserva de Regulação? 
É a margem de variação da potência em que uma Unidade Física Consumidora pode ser mobilizada 
a subir (ou seja, reduzir carga em substituição de subir produção), num tempo inferior a quinze 
minutos, partindo do ponto de funcionamento em que se encontra, num Período de Entrega de 
uma hora. 
O equilíbrio entre produção e potência de carga do consumo tem de ser respeitado instante a 
instante, dentro das tolerâncias técnicas definidas. Para isso, o Despacho Nacional dispõe de 
diversos meios de reserva, conforme a rapidez de resposta, desde milissegundos até alguns 
segundos (inércia do sistema e “reserva primária”) e uns 5 minutos (banda de “reserva 
secundária” exercida por sinais de telerregulação, pelo computador do Despacho, sobre os 
geradores afetos a este serviço) e tempos de atuação necessários. A BRR insere-se na reserva mais 
lenta (“reserva terciária”), esperando-se a mais baixa prioridade de utilização porque antes 
virá da variação máxima de potência a subir ou a descer dos grupos do sistema, que pode 
ser mobilizada no horizonte da programação da exploração em vigor, e ainda da reserva 
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de reposição obtida via interligação (projeto TERRE – Trans European Replacement 
Reserves Exchange, já em vigor e em que a REN tinha aderido na fase experimental). 
 

• No leilão britânico, o que é CMU e DSR? 
CMU significa Capacity Market Unit quer de potência disponível de produção (geradores 
contratados a prazo por outras figuras, por exemplo contratos por diferenças, não podem 
entrar nestes leilões), quer de potência de redução de carga de consumo; DSR – Demand 
Side Response é a CMU proporcionada pela redução de carga elétrica abaixo do nível de 
consumo normal no período, por corte ou por transferência de atividade para outra altura 
fora do momento de stress do sistema (tem finalidade idêntica à BRR). 
 

• No modelo inicial de “garantia de potência”, qual a diferença entre os dois incentivos? 
O incentivo ao investimento era para criar capacidade nova e foi atribuído em alguns casos 
pelo período de 10 anos; o incentivo por disponibilidade da capacidade instalada aplicava-
se a produção em mercado livre, não abrangida pela anterior e que não estivesse sujeita 
a contratação a prazo (CAEs, CMECs e tarifas de compra da energia injetada). 

 


