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A EDP Distribuição (EDPD) gere um elevado número de ativos e 
operações na distribuição de eletricidade em Portugal Continental

3

Eletricidade 

Nível de Tensão: 

30 kV
15 kV
10 kV 6.142 Clientes (milhares)

44.599 Energia Distribuída (GWh) 

67.063 Postos de Transformação

420 Subestações

82.562 Rede de AT/MT (km)

142.834 Rede de BT (km)

3.234 Colaboradores 

+ ~4.800 colaboradores de 151 PSE 
qualificados

EDP Distribuição

Nota: Dados de 2016



A EDPD investiu cerca de 5 mil milhões nos últimos 15 anos 
com impacto significativo na melhoria da qualidade de serviço
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Capex

(investimento a custos totais, milhões €)

Investimento com impacto significativo na melhoria da 
Qualidade de Serviço focada na redução de interrupções
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5 mil 
milhões €

Capex no período

TIEPI

(TIEPI MT Total excluindo eventos extraordinários, minutos)

Evolução dos ativos 
técnicos*:

Nº Subestações

2002: 373

2016: 419

Nº PTs

2002: 50.633

2016: 67.557

Kms Rede AT/MT

2002: 69.909

2016: 81.262

Kms Rede BT

2002: 121.852

2016: 142.834

*Não inclui equipamentos 
desligados e em reserva 
(e.g., subestações móveis)

Investimento



Esta evolução coloca o desempenho da rede da EDPD ao nível dos 
países mais desenvolvidos da Europa, apesar da sua % de rede aérea

Benchmarking – SAIDI BT
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Fonte: Análise EDPD com base nos dados do 6th CEER Benchmarking Report 2016
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% Rede Aérea

MT BT

Qualidade de 
Serviço

Exp
o

sição
 a fato

res clim
atérico

s

80% 77%

62% 58%

55% 58%

51% 17%

22% 11%

55% 62%

80% 72%

77% 42%

76% 58%



O investimento realizado teve uma importância decisiva na 
redução das assimetrias regionais de qualidade de serviço
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2004 2016*

* TIEPI MT 2016 com exclusões, isto é, descontando do indicador os 
incidentes que foram considerados como Evento Excecional pela ERSE

Redução das assimetrias regionais de qualidade de serviço

Percentagem do valor de 
referência definido no 

Regulamento Qualidade
Serviço

< 60 %

≥ 60 % < 80 %

≥ 80 % < 90 %

≥ 90 % < 100 %

≥ 100 % < 120 %

≥ 120 % < 160 %

≥ 160 %

Qualidade de 
Serviço



A maioria da produção renovável encontra-se ligada à RND, 
um desafio técnico ao qual a EDPD tem correspondido
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Produção distribuída 
ligada à RND

Consumo

P
 [

M
W

]

Potência instalada da produção em Regime Especial 
(PRE) em percentagem da ponta de consumo

20%

50%

93%

102%

2001 2006 2011 2016

Rede 
Distribuição

Rede 
Transporte

Devido à sua natureza intermitente, a integração da produção distribuída constitui um desafio técnico que exige 
investimentos na rede de distribuição e o desenvolvimento de novas tecnologias, processos e competências
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Produção distribuída ligada à rede de distribuição vs 
consumo na rede distribuição 5 de Fevereiro de 2017

Entre 05h30 e as 6h00 e entre 07h30 e 08h00 todo o 
consumo nacional da rede distribuição foi alimentado por 
produção distribuída (~3.800MW)
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A EDPD tem vindo a aumentar continuamente a sua eficiência, 
dando um contributo positivo para a sustentabilidade das tarifas
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Comercialização

40%

5%

19%*

34%

2%

UGS

Redes Transporte

Redes Distribuição

Energia

Estrutura Tarifária 2017

*Inclui as rendas de concessão, que 
representam ~4% do total da tarifa

Fonte: Estimativa ERSE (Documentos de Tarifas)

586367717674808086
104104

121

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-52%

Evolução do OPEX / Cliente 

(€, preços constantes de 2016) 

Evolução do peso do Uso de Redes de Distribuição na tarifa final

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

19%
26%

Custos e 
Proveitos



A remuneração do ativo da EDPD é uma das mais baixas da 
Europa em termos absolutos, não refletindo o maior custo de 
capital decorrente de operar em Portugal

Remuneração média das atividades de Transporte e Distribuição

Suécia

6,50%

6,42%

Espanha

5,63%

Portugal 6,17%

Noruega 6,31%

Áustria

Holanda

6,65%

França 7,21%

Finlândia 7,42%

UK 7,89%

Itália 8,02%

Holanda 4,94%

Noruega 4,78%

Espanha 4,76%

Portugal 3,75%

Suécia

Áustria 5,67%

5,92%

UK 6,07%

Itália 6,32%

França 6,37%

Finlândia 6,71%

Taxas de remuneração 
(RoR) em 2015

Prémio implícito no RoR face à média 
das Yields das OT a 10 anos em 2015

Estrutura do Proveito Permitido 2015-2017

Proveito Permitido

Componente fixa

Componente 
variável

Pass-Through

Remuneração 
do ativo

Amortizações

Base de 
custos 
sujeita a 
eficiência

Evolução do Ativo Regulado médio
Milhões de Euros

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.925
2.941

2.981
3.001

3.017
3.001

0,5%

Remuneração 
do investimento
(indexada às OTs
a 10 anos)

Fonte: CEER, CNMC, ERSE
Gráficos apresentados pela ERSE na Audição Parlamentar da Comissão 
de Economia, Inovação e Obras Públicas realizada a 12 de julho de 2016
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Custos e 
Proveitos



Enquanto OLMC, a EDPD executou cerca de 8 milhões de 
operações de mudança de comercializador nos últimos anos
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Existem 27 comercializadores de 
eletricidade a operar em Portugal 
continental

Em 5 anos o peso dos clientes em 
mercado livre aumentou 70 p.p.

Pedidos MR->ML e pedidos ML->ML

77%

6%

+71 p.p.

2011 2016

Dados de 2016

4,7M
Pontos 
de entrega

2014

86%

2016

36%

14% ML->ML

MR->ML MR->ML

64% ML->ML

Nos últimos 6 anos foram solicitados 
mais de 8M de pedidos de mudança 
de comercializador1

58

927

1.635
2.009

1.764 1.648

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Os pedidos incluem entradas diretas, mudanças 
MR->ML, ML->ML, ML->MR e denúncias

Valores em milhares de pedidos

4,86
Tempo médio de mudança de 
comercializador 
[valor em dias a Outubro 2016]

entre outros 

Suporte ao 
Mercado
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O foco atual está na implementação de uma infraestrutura de “rede 
inteligente” que possibilitará novas abordagens à gestão da rede

Automação 

avançada de 

subestações

Sensorização e 

telecomando de PTs

Monitorização

de consumos e qualidade de serviço

Controlo

da microprodução

Gestão otimizada

de equipas

Controlo da 

produção renovável

Reconfiguração 

automática da 

rede AT/MT

Telegestão da 

iluminação pública

InovGrid

Controlo de fluxos

energéticos em tempo real

Despacho

Automação de 
rede

Comunicações 
e 
Cibersegurança

Balanço 
energético

Gestão de 
Activos

Contadores 
inteligentes 
- 20% em 2017
- 60% em 2020

Novos serviços

Inovação e 
Digitalização



A digitalização dos processos de negócio da EDPD permitirá 
melhorar o serviço prestado aos seus clientes e possibilitará a 
disponibilização de novas funcionalidades
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EDPD 
Digital

•Redução custos

•Melhor Qualidade Serviço

•Mais segurança do operador

• Informação mais frequente 
e granular sobre consumos

•Novas opções tarifárias
(e.g. tarifas dinâmicas)

•Maior comodidade e 
rapidez para os clientes

•Redução do consumo 
pelo uso tecnologia LED

• Integração de 
renováveis e         
veículos elétricos

•Redução custos para o sistema

•Novos serviços (e.g. 
informação sobre avarias)

•Controlo remoto de horários e 
deteção automática de avarias

•Manutenção c/ base 
condição

•Redução do custo (TCO)

Integração de renováveis e VE Gestão otimizada dos ativos

Eficiência na iluminação públicaSimplificação da relação com o Cliente Apoio à eficiência energética

Gestão digital da força trabalho

Inovação e 
Digitalização
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O processo de aprovação do PDIRD é transparente e envolve a 
participação de múltiplas entidades, incluindo uma consulta pública
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Consulta Pública

Apreciação 
da DGEG

Apreciação ORT 
(REN)

Aprovação

PDIRD
2017-2021

Abril 2016

situação atual

REVISÃO
Junho 
2016

Parecer da ERSE
(13 Março 2017)

REVISÃO
final

Apreciação 
pelo Governo

PDIRD 2017-2021Proposta 
PDIRD

2017-2021



A EDP Distribuição prepara e fundamenta as suas propostas para o 
PDIRD de forma transparente, científica e rigorosa
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Análise de 3 cenários alternativos de evolução da 

procura e de 3 possíveis cenários de investimento 

MT/AT

Valorização económica dos benefícios 

quantificáveis na perspetiva do sistema

Avaliação do risco de não cumprimento dos 

objetivos do plano

Envolvimento de instituições científicas nos 

estudos de fundamentação do PDIRD



O investimento MT/AT da EDP Distribuição está estruturado em 5 
vetores, para dar resposta a diferentes necessidades da atividade
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Segurança do 
abastecimento

Qualidade de 
serviço técnica

Eficiência da 
rede

Eficiência 
operacional

Acesso a 
novos serviços

Assegurar a existência de capacidade da rede 
para o abastecimento de todos os clientes, 
tendo em conta as previsões de evolução de 
procura e as exigências regulamentares.

Melhorar ou preservar a qualidade do serviço 
prestado na vertente técnica (continuidade do 
abastecimento, qualidade da onda de tensão, ...).

Contribuir para redução das perdas técnicas 
associadas ao trânsito de energia na rede 
elétrica de distribuição.

Aumentar a eficiência operacional e reduzir os 
custos de prestação do serviço (operação e 
manutenção da rede elétrica, serviço ao cliente).

Inovar e modernizar a rede de distribuição para 
melhorar a qualidade e alargar o âmbito dos 
serviços prestados (redes inteligentes, 
digitalização, etc.).

22%

40%

9%

12%

7%

Nota1: Percentagens de acordo com o cenário 2 da proposta final da EDP 
Distribuição para o PDIRD 2017-21 (revista após parecer da ERSE).

Nota2: Cerca de 10% do investimento corresponde a 
projetos que não se enquadram em nenhum destes 
eixos (e.g. investimentos ambientais, regulamentares).

Tipo de Investimentos (não exaustivo)

•Desenvolvimento estrutural da rede
• Investimento obrigatório – (ex.: ligação de 

clientes)

•Redução de assimetrias
•Automação e telecomando da rede
•Recuperação de ativos
• Sistemas de supervisão e operação

•Duplicação de saídas de média tensão
•Reforços de rede

•Beneficia de investimentos efetuados em:
o Automação de subestações
o Modernização de Sistemas de Proteção e 

Comando

•Beneficia de investimentos efetuados em:
o Monitorização e sensorização da rede
o Gestão activa integrada da rede



A ERSE fez uma apreciação positiva da proposta da EDP Distribuição, 
sugerindo no entanto o adiamento de alguns investimentos (~50M€)
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 “Parecer globalmente positivo à Proposta de PDIRD-E 2016 (…)”

 “(…) concretizada a generalidade das recomendações e sugestões da ERSE (…).

 “(…) melhoria da qualidade da informação apresentada (…)”

 “A atual Proposta de PDIRD-E 2016 encontra-se bem fundamentada no que se refere aos 
princípios de planeamento que orientaram a sua elaboração (…)”

 “Esta nova etapa da evolução deste processo constitui exemplo de uma boa prática, que deve 
ser continuada e generalizada aos restantes projetos, e a outros operadores de rede.”

Parecer globalmente 
positivo da ERSE à 
proposta inicial da 
EDP Distribuição

Recomendação de 
adiamento de alguns 
investimentos devido 
a expectativas de 
evolução do consumo 
inferiores

“(…) apesar do seu Parecer globalmente positivo à Proposta de PDIRD-E 2016, a ERSE considera 

que o operador da RND deve reformular a proposta no sentido de reduzir o total do 

investimento proposto em cerca de 10%, designadamente adiando em um ou dois anos a 

calendarização da entrada em exploração de um conjunto de projetos de investimento que 

não sejam urgentes, num montante da ordem dos de 50 milhões de euros (…).”

“Esta redução do investimento (…) permitirá que a concretização dos projetos previstos na 

Proposta de PDIRD-E 2016 não contribua para o agravamento das tarifas de acesso às redes

em cenários mais conservadores de evolução da procura (…).”



Os pressupostos de evolução do consumo são importantes na 
calibração dos investimentos e do respetivo impacto tarifário
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Nota: Percentagens de acordo com o cenário central da proposta inicial da 
EDP Distribuição para o PDIRD 2017-21.

Comparação de cenários de evolução da procura no PDIRD 2017-21

No seu parecer sobre 
a proposta inicial da 
EDP Distribuição a 
ERSE considerou um 
cenário central de 
evolução do consumo 
que corresponde 
aproximadamente ao 
cenário inferior 
proposto pela EDP 
Distribuição.

Fonte: Parecer ERSE



A EDP Distribuição vai alinhar a sua proposta final para o PDIRD 
2017-2021 com o cenário definido no parecer da ERSE
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Assimetrias

zonas pior
servidas

Melhoria da QST Melhoria da QST Melhoria da QST 
Melhoria da QST 

(ritmo menos 
acentuado)

zonas 
melhor 
servidas

Risco de degradação
Baixo risco de 

degradação
Não se prevê 
degradação

Risco de degradação

814,4 849,4
909,4

Qualidade de Serviço
(QST)

Manutenção da QST 
global

(SAIDI MT = 93 min.)

Ligeira melhoria da 
QST global 

(SAIDI MT = 91 min.)

Melhoria da QST     
global

(SAIDI MT = 87 min.)

Risco de degradação 
da QST  global

(SAIDI MT = 94 min.)

Cenários originalmente propostos 
pela EDP Distribuição no PDIRD

Recomendação 
ERSE

Investimento total 
2017-2021 a custos 
totais [€ milhões]

Impactos
(proposta inicial EDPD)

799,4



O nível de investimento considerado na proposta revista da EDPD é 
compatível o não-aumento da tarifa de acesso à rede de distribuição
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9,008,908,81

cenário inferior 
de consumo

cenário central 
de consumo

cenário superior 
de consumo

9,05

2016
(previsional)

2021
(cenário de investimento com alterações 

sugeridas pela ERSE)

-1,7%

Impacto tarifário do investimento proposto no PDIRD 2017-21
Proveitos unitários da atividade MT/AT [€/MWh]

Nota: Cenários de consumo conforme a proposta original da EDP Distribuição.

O nível de investimento 
previsto na proposta 
revista da EDP 
Distribuição para o 
PDIRD 2017-21 é 
compatível com o não-
aumento das tarifas, em 
qualquer um dos 
cenários de evolução do 
consumo considerados 
pela empresa.

(central ERSE)



Principais mensagens
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 O investimento realizado na Qualidade de Serviço da rede ao longo dos últimos anos permite que Portugal esteja hoje ao 
nível dos países mais desenvolvidos da europa, apesar da preponderância de linhas aéreas, que aumentam a exposição da 
rede a fatores atmosféricos adversos.

 A melhoria da qualidade de serviço ocorreu num período em que a rede foi confrontada com desafios técnicos de grande 
exigência, decorrentes do facto da maioria da produção renovável no país estar ligada à rede da EDP Distribuição.

 A ênfase no desempenho técnico foi sempre acompanhada de um foco na redução de custos, patente na redução em mais 
de 50% dos custos operacionais por cliente nos últimos 11 anos.

 Ao longo destes anos a EDP Distribuição assumiu também as funções de “Operador Logístico”, tendo sido responsável por 
mais de 8 milhões de operações de mudança de comercializador, desempenhadas com grande celeridade, que 
possibilitaram a passagem de mais de três quartos dos clientes para o mercado livre.

 A EDP Distribuição encontra-se focada na implementação das tecnologias de Redes Inteligentes e na digitalização dos seus 
processos de negócio, para melhorar o serviço prestado aos seus clientes e possibilitar a disponibilização de novas 
funcionalidades aos vários stakeholders do sector.

 O PDIRD-E 2017-2021, após consulta pública, mereceu parecer positivo da ERSE, tendo sido destacada a qualidade do 
trabalho realizado e as várias melhorias metodológicas incorporadas no plano. 

 Apesar do parecer positivo, e uma vez que o cenário central de consumo da ERSE é mais conservador que o da EDPD, foi 
sugerido um adiamento de alguns projetos, para permitir uma redução de 10% do volume de investimento entre 2017 e 
2021, e desta forma assegurar que o plano não contribui para o aumento das tarifas. 

 A EDP Distribuição irá acomodar as sugestões a ERSE e submeter uma proposta revista do seu plano de investimento à 
DGEG nas próximas semanas.
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Obrigado


