
09/Outubro/2018

Audição na Comissão Parlamentar de Inquérito
ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores
de Eletricidade

Maria de Lurdes Baía



1

Breve enquadramento dos CMEC

Equipas de trabalho REN/EDP

Cálculo do Valor Inicial (CVI)

Ajustamentos Anuais do CVI

Ajustamento Final do CVI

Valor da Extensão da Concessão do Domínio Hídrico

ÍNDICE



Breve enquadramento dos CMEC (1/3)

2

 A extinção antecipada dos CAE celebrados entre os Produtores Vinculados e a 
REN insere-se no processo de liberalização do mercado de eletricidade e, 
particularmente, na criação do MIBEL

 Decreto -Lei 240/2004 (alterado pelo Decreto-Lei nº 199/2007)
Atribui aos produtores o direito de compensação  pela cessação antecipada dos 
contratos de aquisição de energia (CAE), através dos custos para a manutenção do 
equilíbrio contratual (CMEC)

 Apenas a EDP Produção aceitou a cessação antecipada dos CAE: 5 centrais
térmicas e 27 centrais hídricas

 Acordos de cessação assinados a 27 de janeiro de 2005; Adendas aos
acordos de cessação assinadas a 15 de junho de 2007
Fazem parte dos acordos de cessação os documentos técnicos elaborados pela 
equipa de trabalho REN/EDP: cálculo do valor inicial e procedimentos de cálculo 
dos ajustamentos anuais e final
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 Modelo Valoragua (VA)
De acordo com o DL 240/2004 (Anexo IV), a produção de cada centro
electroprodutor a considerar para efeitos de determinação do valor dos CMEC
deve ser definida com base em simulações do sistema electroprodutor efetuadas
com o modelo Valoragua. As simulações deverão ser realizadas pela equipa de
trabalho cujos elementos são indicados pela entidade concessionária da RNT e
pelo produtor

 Fases dos cálculos dos CMEC

• Valor Inicial à data de cessação (CVI)               Convertido numa anuidade até 
2027 (Parcela Fixa da UGS)

• Ajustamentos anuais do CVI durante 10 anos             Parcela de Acerto da UGS

• Ajustamento final do “período II” do CVI (2017-2027)            Convertido numa 
anuidade até 2027 (Parcela de Acerto da UGS)

 Cadeia de faturação da parcela fixa e da parcela de acerto
O artigo 6º do DL 240/2004 define a cadeia de faturação e cobrança da parcela fixa
e da parcela de acerto
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 Em termos globais

CMEC = Valor do Contrato – Margem de Mercado
onde:

Valor do Contrato:

Corresponde ao somatório das seguintes parcelas:
1. amortização e remuneração do investimento inicial; 2. amortização e remuneração do
investimento adicional; 3. encargos anuais de operação e manutenção fixos; 4. remuneração do stock
de combustível (centrais térmicas) e 5. outros encargos abrangidos pelos CAE

Sobre as quatro primeiras parcelas (Encargo Fixo (EF)) incide um coeficiente de disponibilidade que
configura um prémio ou penalização se for > ou < que 1, respetivamente

O EF resulta dos encargos base dos CAE a preços de janeiro de 1994 convertidos para preços correntes
através de um conjunto de índices de preços com diferentes ponderações em cada componente

Taxa de remuneração implícita de 8,5% em termos reais, exceto a central de Frades com 8%. Não sujeita a
alterações

Margem de Mercado:

Centrais térmicas - receitas de mercado deduzidas dos encargos variáveis de exploração (combustível,
O&M e CO2)

Centrais hídricas – receitas de mercado deduzidas do consumo em bombagem (onde aplicável)

Produções resultam das simulações de otimização do sistema eletroprodutor com o modelo VA

São igualmente incluídas receitas dos serviços de sistema (nos ajustamentos surge como parcela autónoma)
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No início de 2004 são formalmente criadas as equipas de trabalho REN/EDP

Equipa dos Acordos de 
Cessação (2004-2007)

Equipa Técnica
(2004-2018)

• Elaboração dos Acordos 
de Cessação (AC)

• Estudos e testes com o modelo VA
• Simulações do sistema 

electroprodutor para cálculo das 
produções

• Elaboração dos procedimentos de 
cálculo dos ajustamentos anuais e 
final

• Cálculo do valor inicial dos CMEC
• Cálculo dos ajustamentos anuais
• Contributo para o cálculo do 

ajustamento final (responsabilidade da 
ERSE – Lei nº 42/2016)

Coordenação 
(administrações da REN 

e da EDP)
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Equipa Técnica e organização dos processos

Equipa 
Técnica

Equipa de 
Dados

Equipa do 
cálculo 

económico

Equipa de 
Simulação

• Todas as decisões foram tomadas em conjunto nas 
reuniões da equipa técnica

• Alguns temas foram discutidos nas reuniões da 
Comissão Paritária REN/EDPP que reportava às 
administrações

• Submissão a decisão da tutela (DGEG) de alguns 
temas específicos

• No processo de cálculo dos ajustamentos as 
divergências estão expressas nos relatórios (corpo 
principal ou em anexo)

• Foram executados procedimentos de controlo com a 
contraparte

• Na REN foram implementados processos de controlo 
interno de qualidade (controlos nas folhas de cálculo, 
verificação dos processos de conversão dos dados, etc.) 

• Na REN existem evidências adequadas que 
asseguram o controlo (totalidade, exatidão e 
validade) da informação

• Processos e valores dos ajustamentos anuais foram 
auditados por entidade independente

• Envio dos relatórios à DGEG para aprovação e 
homologação pelo SEE

Equipas autónomas e 
duplicadas por função
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 Cálculo do Valor Inicial: cálculo previsional a ser revisto anualmente durante
10 anos e sujeito a uma revisão final ao fim desses 10 anos

 As produções mensais e por posto horário resultaram dos estudos de simulação do
sistema eletroprodutor com o modelo VALORAGUA

 Os preços de mercado, também mensais e por posto horário, e os cenários de evolução
anual dos preços dos combustíveis estão definidos no DL 240/2004, alterado pelo DL
199/2007 (preço de mercado passa de 36 €/MWh para 50 €/MWh)

Valor monetário actualizado à data de cessação dos CAE 
calculado em consonância com a legislação

CVI = 833 milhões de euros

convertido numa anuidade até 2027 para efeitos tarifários (Parcela Fixa da UGS)

Taxa de 
atualização 

(DL nº 240/2004 
OT+spread 25p.b.) 

4,85%

2007*-2012
Anuidade 81 M€

Taxa de capitalização de 7,55%

2013-2027
Anuidade 68 M€

Taxa de capitalização de 4,72%

Portaria nº 611/2007 Portaria nº 85-A/2013

* 2ºsemestre (40M€)



Ajustamentos Anuais do CVI (1/2)
(mecanismo de mitigação de risco)

8

 O processo do ajustamento anual teve a duração de 10 anos

 Em cada ano os montantes do CVI foram ajustados para as condições verificadas: 
de preços de mercado, preços dos combustíveis e do CO2, condicionantes de 
exploração das centrais, afluências, composição do sistema electroprodutor, 
receitas de serviços de sistema, índices de preços, etc. 

 Produções resultam das simulações de otimização do sistema com o modelo VA

Montante dos 
ajustamentos 
anuais

em termos tarifários: parcela de acerto da UGS
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Ajustamento do 1º Semestre de 2017

Adendas aos Acordos de 
Cessação - Anexo C 
(Metodologia e parâmetros de 
cálculo do ajustamento final 
dos CMEC)

Período II - compreendido entre 1 
de janeiro de 2017 e 31 de 
dezembro do ano de fim do 
contrato (Tabela 1 do Anexo C)

REN enviou carta à SEE a solicitar orientações sobre se haveria lugar ao 
ajustamento do 1º semestre de 2017

REN colocou a questão à ERSE no âmbito dos trabalhos do ajustamento 
final, tendo recebido instruções para considerar que o Período II teria 
início a 1 de julho de 2017. Esta decisão implicou ajustes aos valores 
constantes da Tabela 1 do Anexo C das Adendas aos Acordos de Cessação

Ajustamentos Anuais do CVI (2/2)
(mecanismo de mitigação de risco)
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 O ajustamento final é um processo único sem revisão e abrange o número de anos 

até ao final do último CAE: “Período II” 2ºS 2017-2027
 Cálculo prospectivo, com a maior parte dos dados baseados nos valores históricos verificados 

nos últimos 10 ou 5 anos

 Centrais com ajustamento final: Sines (meio ano) e 16 hídricas com diferentes durações

 O valor actualizado ao início do ajustamento final será convertido numa 
anuidade até 2027 (parcela de acerto da UGS)

• Cálculo da responsabilidade da ERSE (Lei nº 42/2016) com a colaboração da REN e 
da EDP (GT CMEC criado pela ERSE em fevereiro de 2017)

• Reuniões do GT CMEC nas instalações da ERSE até finais de maio de 2017

• Reuniões periódicas entre a REN e a EDP até setembro de 2017. Elaboração de 
relatório preliminar e final (de acordo com orientações da ERSE recebidas até maio)

• Ação inspetiva da ERSE nas instalações da REN em Ermesinde a 04/07/2017 
(duração 1 dia) e ações de trabalho da ERSE nas mesmas instalações a 02/08/2017 
(duração 2 dias) e 25/08/2017 (duração 1 dia)
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 O valor da extensão corresponde ao diferencial entre os custos e as receitas, atualizados à 
data de referência e ao Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) do produtor

 No final de cada CAE dos Aproveitamentos Hídricos (AH) existe um Valor Residual (VR) 
associado aos ativos de equipamento de construção civil que permanecem para além do 
CAE com uma vida económica e técnica superior à duração do CAE:

• O VR corresponde, portanto, ao valor não amortizado do investimento em equipamento 
de construção civil na data do final do CAE, sendo relativo ao período pós-CAE

• Por conseguinte o VR é considerado como sendo o investimento inicial do projeto, 
montante que o produtor prescinde de receber se continuar a explorar as centrais hídricas.

 São incluídos investimentos adicionais necessários à extensão da exploração

 As receitas de mercado expectáveis são determinadas, para cada ano, a partir das produções 
mensais por posto horário (ph) e dos preços de mercado estimados (mensais e por ph)

 Não inclui receitas de serviços de sistema (limitação (não havia mercado))

 Não inclui custos relativos à taxa de utilização dos recursos hídricos (limitação (não existia))

 Taxa única de desconto (CMPC)

 Os Cash Flows anuais são determinados após impostos.

Objetivo: valorizar a extensão da concessão do domínio hídrico

Alguns aspetos metodológicos
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 Sistema de preços: todos os valores anuais do horizonte de 
cálculo estão a preços correntes, para uma taxa de inflação de 2%

 Taxa de atualização e data de referência: valores atualizados a 
Janeiro de 2007. Considera-se como taxa de atualização adequada 
o CMPC do Produtor. Em termos nominais e após impostos: 6,6% 
(ver slide 14)

 Termo previsto da concessão:

 Valor Residual dos equipamentos de construção civil de cada 
aproveitamento hídrico consta de cada CAE 

 Valor dos investimentos adicionais eletromecânicos obedeceu 
aos critérios de periodicidade fixados nos CAE. Foram ainda 
considerados investimentos de revitalização em alguns AH 
(grandes intervenções de natureza eletromecânica), 
investimentos de engenharia civil e investimentos hidromecânicos

Pressupostos

Nota: datas de fim da vida útil dos ativos 
de construção civil (DL nº 226-A/2007)

Valor da Extensão da Concessão do Domínio Hídrico (Notas REN) (2/5)
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 Produções: As produções mensais por posto horário decorrem dos estudos de 
simulação do sistema electroprodutor efetuados com o Modelo VA e ajustadas pelo 
coeficiente de ajustamento das produções (0,99)

 Preços de mercado: preço médio estimado de 50 €/MWh. A distribuição dos preços de 
mercado por mês e por posto horário é homotética em relação aos preços indicados no 
Anexo III do Decreto-Lei nº 240/2004. Conversão para preços correntes com base na 
taxa de inflação anual de 2%

 Encargos anuais fixos de operação e manutenção: iguais aos que constam dos atuais 
contratos convertidos para preços correntes através da aplicação de um índice 
construído com base na taxa de inflação anual de 2%

 Impostos: foi aplicada a taxa marginal de imposto de 27,5%. Foi ainda tido em conta o 
benefício fiscal decorrente da amortização do valor da extensão que a EDP irá pagar 
para poder exercer o direito de exploração dos centros produtores para além dos CAE

Pressupostos (cont.)

Valor da Extensão da Concessão do Domínio Hídrico (Notas REN) (3/5)
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Pressupostos (cont.)

Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC)
 O custo de capital de uma empresa representa o custo de oportunidade dos fundos 

investidos, muitas vezes medido como o custo médio do capital, ponderado pela estrutura 
de financiamento

 Custo do capital próprio: determinado com base no Capital Asset Pricing Model (CAPM)

• Taxa de juro sem risco: taxa de rendimento das obrigações da divida pública com 
maturidade residual mais próxima de 10 anos

• Prémio de Risco de Mercado: benchmarking de países europeus

• Coeficiente beta dos capitais próprios: EDP e benchmarking de empresas europeias do 

setor (Endesa, Iberdrola, Union Fenosa, RWE, Enel, Scotish Power, E.ON, Scotish & Southern (fonte: 

Bloomberg))

 Custo da dívida: determinado com base na taxa de juro sem risco + prémio de risco da dívida

• Prémio de risco da dívida: matrizes de spreads sobre a taxa de rendibilidade das OT por

nível de rating e para uma maturidade de 10 anos (fonte: Reuters)

 Estrutura de capital
• EDP e benchmarking das empresas europeias do setor consideradas

CMPC nominal após impostos: entre 6,2% e 7,1% 

Valor da Extensão da Concessão do Domínio Hídrico (Notas REN) (4/5)
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Resultados para vários níveis de CMPC

Nota: valores negativos 
significam que EDP é 
devedora

 Neste cálculo estão subjacentes princípios económicos assentes em critérios 
de racionalidade económica e técnica em consonância com os ensinamentos 
da teoria económica e financeira para a avaliação de projetos de 
investimento

 A REN como concessionária da RNT cumpre as suas obrigações neste 
processo conforme determinado na lei, de forma independente e na defesa 
dos interesses dos consumidores
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